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 ن

يكتسػ موضوػػضعمرجتة وػػلمضرجهمػػلمتنويػػلموت أويػػلمناػػشمتفمتلػػنم أم   ػػن مرجاػػأجـم م
ضخلضلأموأيتاهؽمنضسأئؿمرالتلأؿمم،نفوؿمرجتطضةمرجاهويمرجهأئؿم،يلمرجلميةةم نأجقةم

نػػػؿميوكػػػفمرجقػػػضؿمتفمرال ت ػػػأةمرجهمػػػضيمنػػػأيمتوػػػةرموػػػةضةيأمجتسػػػهيؿمعوهيػػػأيمم.ضرألعػػػ ـ
ضرست أنلمجهشعضريمرجوتزريشةمجهخضضمفيوػأميسػوبم  مم،رجتنأشؿمرجاهويمضرجثقأفيمضرجت أةي

ممضرةمرجموأةري .
تفممرجهمػػػػلم عهي ػػػػأمتفم  ػػػيةرجب،ألػػػيؿموضوػػػػضعمرجنم ضقنػػػؿمرجخػػػػضضمفػػػػيمتف

ضرةتنأطهػػػأمرجضثيػػػؽمنقوػػػأيأمرجثقأفػػػلمجػػػـمتاػػػشموسػػػهجلم ظةيػػػلمي ملػػػةمتهثيةنػػػأمنػػػيفم ػػػشةرفم
نػػػؿم سػػػتطيتمتفم ػػػتهوثم هيػػػأمتهثيةنػػػأمعهػػػبمم،رج أواػػػأيمضرجواسسػػػأيمرجثقأفيػػػلمرألخػػػة .
موختهؼموستضيأيمرجتطضةمفيمرجو توت.

ك ظةيػػػلمم(رجفاػػػؿمرال توػػأعيمرجو ػػػتةؾ)فمجقػػشمنػػػشتمرجاػػأجـمو ػػػدمسػػ يفميتمػػػش معػػ
توػػأعيموػػفمرجتػػيمت ػػيةرجبمرألسػػأجي مرجووك ػػلمجتطػػضةمرجضرقػػتمرال م، شيػػشةمجفهسػػفلمرجتػػأةي 

.مضقػػػػشمنػػػػشتيمنػػػػدتمرج ظةيػػػلمت ت ػػػػةمفػػػػيمتضةنػػػػأمضنهػػػػشرفمرجاػػػػأجـم)رجفضوػػػب(م مػػػػضم)رج ظػػػػأـ(
مفػػيم(رج ظػػأـ)ضم(رجفضوػػب)ميػػ متسػػت شمفػػيمتسأسػػهأم جػػبمفكػػةةمتاأقػػ موةرمػػؿمم،رألخػػة 

ضعهيػػ مياكػػشمشعػػأةمنػػدتمرج ظةيػػلم معهي ػػأمتفم ػػشةؾمتفمالو ػػأؿمالتخػػأدمم.رجتػػأةي مرجاػػأجوي
وػػفمرجضروػػ متفمم.ضت ػػأتمرجتقػػشـمرال توػػأعيم،وضرقػػؼمسػػهنيلمت ػػأتمتطػػضةمرجثقأفػػلمرجاأجويػػل

ض مػفمنمأ ػلم جػبمتسػثمعق  يػلمألشةرؾمر تقػأؿمم.رجقةفمرجضرمشمضرجا ةيفمنضمقةفمرجاقػؿ
ممممممم.(1)شةموفمرجثقأفلم رإل سأ يلم جبموةمهلم شي
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و هػأمم،النشمجهمشي معفمرجهملمضرجتة وػلمتفميقضش ػأم جػبممقػأئؽمعشيػشةم،عشرمدجؾ
ضتسػػهض مرجتفكيػػةمرإل سػػأ يمجهو توػػتم،مضو هػػأموػػأمم،وػػأميتاهػػؽمنأجثقأفػػلمضرإلة مرجموػػأةي
رجديمي  همك تي لم،ضتهثيةنأمعهبم وطمرجميأةمرجيضويلم،يةتنطمنوست شريمرجالةمرجمشي 

لمجتهثيةمرجثقأفلمرج وأنيةيلمفي م جقشمتلػن مرجقػةفمرجا ػةيفمفوػأرمتأةيخيػأمجسػيأشةمم مفاهي
 هأمعهبمتم،كوأمياكشمرجمةنيضفمضرألوةيكأفم،رجتيمنشتيمتفهـمتشةي يأ،رجثقأفلمرج وأنيةيلم 

ضر  وػػػأمظػػػأنةةمت أةيػػػلمتن ػػػيمرالسػػػته ؾمرجضرسػػػتممجيسػػػيمظػػػأنةةم وأجيػػػلمةضميػػػلممسػػػ ،
م،ضكأف مرجوفتأح مجسػةم نػشرعهأميكوػفمفػيم أدنيػلمرجتسػهيلمفيهػأ.ضرست أنيمألدضرؽمرج ويت
فيمتوكأ يلمكس مرجوأؿمنتضظيؼمضسأئؿمرجطنأعلمضرجتهيفزيػضفمم–ضمأفزمر ت أةنأمرجسةيتم

م.(2)ضرجوديأعمضرجسي وأمضرجتس ي يمرجلضتيلمضرجوةئيل

 نػػأشؿمنػػيفمرجهمػػلمضرجثقأفػػلمقػػشت ػػشةمرإل ػػأةةمكػػدجؾم جػػبمتفموسػػهجلمرجتفأعػػؿمرجوت

م،ض شيموكأ لمو أسنلمضت سػيشرمعوهيػأمفػيمو ػأنحمضنمػض مرج أواػأيمرجاأجويػلمرجةلػي ل
ميػػ ميوكػػفمرإل ػػأةةم جػػبمع ػػأضيفمرجوضوػػضعأيمرجتػػيمتت ػػأضؿمرجتػػهثيةمرجاوهػػيمجهمػػأيمفػػيم

م،أيضعهػـمرجثقأفػلمضرج ظةيػم،عهـمرجشالجػل،:مرجنةغوأتيلمفيمعهـمرجهملوثؿم،رجميأةمرالعتيأشيل
شخػػأؿموػػأشةمو ه يػػلمفػػيمنػػةروحمرج أواػػأيمم،ضمعهػػـمرج ظةيػػأيمرأل ثةضنضجض يػػلمجهثقأفػػأي ضر 

م ..مضغيةنأأجويلمتميمع ضرفم مجملمرجسيأملممرجا
ضتهسيسأمعهبموأمتقشـمس مأضؿمفيمندتمرجضةقلمرجوتضروالم جقأرممناػضمرجوػضرم

رجتاػػةضموأيا يم،عهػػبم ضر ػػ مومػػششةمفػػيموضوػػضعمرجتة وػػلمضخلضلػػيلمرجهمػػلمرجقضويػػل
 رجوكػػأفامرجو أسػ م متث ػػأرمعوهيػػلمرجوػػاثةةمعهػبمرختيػػأةموػأميسػػوبمنػػمم جػبمناػػضمرجاضروػؿ

مرجتة ول.
تاشموسهجلمرجتةرنطمضرجتفأعؿمرجوتنأشؿمنيفمرجتة ولمضرجهملموأشةمميضيػلمتت ػششموػتم

ضدجػػػػؾمالةتنأطهػػػػأمنأجاشيػػػػشموػػػػفموكض ػػػػأيمرجثقأفػػػػلمضرجتطػػػػضةمرجاهوػػػػيمفػػػػيمم،تقػػػػأشـمرجسػػػػ يف
يثػػ معػػفمتنويػػلمرجتة وػػلمي ػػيةمرجنةضفسػػضة.مكضتػػشةيحمرجػػب متفمغيػػأ مففػػيممشمرجو توػػت.
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رجوتة ويفمعفمويشرفمرجاوؿمع شمن أرمتنةرجمنأنؿمكأفمرجاأئؽممرجةئيثمتوأـمضلضؿمندتم
م.(3)’’رجانقةيلم جي أم

ضفيممشيث معفمتهثيةموكض أيمرجثقأفلمرج وأنيةيلمعهبمسهضؾمرجفةشمرال توػأعيم
تمضجػػػػيمرجثقأفػػػػلم)كتػػػػأ م متسػػػػةرةمو ػػػػةةمغػػػػضت نةؾ مواجػػػػؼمم.يقػػػػضؿم يكػػػػضاليمةضشيض ػػػػضؼ

 جػػػبموػػػةرشؼمجقػػػيـمضتطهاػػػأيمم،رجتػػػيمت  نػػػيمرجاشيػػػشموػػػفمضسػػػأئؿمرالتلػػػأؿم،رج وأنيةيػػػل
وػػفمرجتقأجيػػػشمم،قنػػؿمكػػؿم ػػػام،تنػػػشتم،كوػػػأمياتقػػشمناػػضمرجنػػػأمثيفمرجمػػةنييفم،ضنػػيم،رج ػػأث

جػػػػػـمتتمهمػػػػػؿمفػػػػػيمرجقلػػػػػ مضرألغػػػػػأ يمم،رج ػػػػػانيلم:مفأجمكوػػػػػلمرجوضةضثػػػػػلمجقػػػػػةضفمعشيػػػػػشة
م،تفمرجفهكهػػضةم.ضر  وػػأم فػػديم جػػبمرألجاػػأ مضرجطقػػضثمضت وػػأطمرجسػػهضؾم،رجةقلػػأيممسػػ ضم

يقشـمفاهيأمضن كؿم ػأنزمرجتلػ يفأيمضرألسػأجي مم،رجديمتلن موأشةمجهشةرسأيمرألكأشيويل
م.(4)رجف يلمرجتيمتاجؼم ظأوأمعهويأموتكأو مدرمقيولمميضيلم–ض ظـمرألفكأةمرج وضد يلم

مكوػػػػأمضي ػػػػيةمرجاشيػػػػشموػػػػفمرجاهوػػػػأ رم جػػػػبمتفمرجتكػػػػضيفمرجسػػػػيكضجض يمجهفػػػػةشموػػػػت ـز
م،عوضيأموتم  ػهت مفػيمرجو توػتمرجوا ػيمضرجوكض ػأيمرجثقأفيػلمضرجموػأةيلمجػدجؾمرجو توػت

ميفمي  هضفمفيموميطمثقػأفيموت ػأن مم،تيم متفمرأل خأ منمضمرج ظةمعفمت  أسهـ
تيمتفمم.ض فػػثمطةيقػػلمرجتفكيػػةم،ضدريمممرجتطهاػػأي،تتكػػضفمجػػشيهـمدريمرج ظػػةةمممج  ػػيأر

تةنيػػػلمرج ػػػخ متوػػػةموػػػفمخػػػ ؿمتػػػهثيةمرجثقأفػػػلمرجقضويػػػلمرجتػػػيمي توػػػيم جيهػػػأمرأل ػػػخأ م
م.(5)رجوميطيفمنهدرمرجفةش 

ضجكػػيم هقػػيمناػػضمرجوػػضرمعهػػبم شجيػػلمرجهمػػلمضرجتة وػػلم ػػضةشمتسػػأاؿمرجنةضفسػػضةم
م،ةيفضةوأتسكيمدرئتمرجلييم)نؿمن أجؾمعهـممضؿمرجتة وػلم((مضت أنتػ مرجتػيمي ػيةمفيهػأ

.مضجكػفمن أجػػؾمعهػـمضرمػػشم...مفػدجؾمياتوػشمعهػػبم ػضعمضتسػػهض مرجتة وػل.كهػػدراليض ػشمعهػـم
م.ر  معهـمرجهملم.يوكفمتفميكضفموفيشرمجكؿم ضعمضتسهض مفيمرجتة ول

عهـمرجهمػلمنػػضمرجاهػـمرجضميػػشمرجػػديماليوكػفمنشض ػػ متفم لػؿم جػػبممػػؿم،ثػـميوػػيؼ
وكفمتفميتن بمضجكفممدجؾماليا يمتط قأمنأفمعهـمرجهملمضمشتميم،تيموفمقوأيأمرجتة ول
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تضمتم  أميوكفمتفم كتفيمناهػـمرجتة وػلمفقػطمجشةرسػلم ظةيػلمم،مهضؿم ويتمقوأيأمرجتة ول
م.(6)رجتة ول

عهػػػبمتفمرجتة وػػػلمفػػػيم زرنػػػأمم،ياكػػػشمواظػػػـمرجوتخللػػػيفم، وػػػأفلم جػػػبمدجػػػؾ
توػػأمفػػيم زرنػػأمرج ظػػةيم،مفهػػيمقوػػيلمتخػػ معهػػـمرجهمػػلمم،رجتطنيقػػيمنػػيمقوػػيلمجمضيػػل

هلمي ػػةيمرجمػػشي معػػأشةمعػػفمرجتػػةرنطمرجاوػػضيمنػػيفمن ػػكؿمعػػأـ.مضفػػيموضوػػضعمديملػػ
ضوػػػأمنػػػيمرجلػػػيخمرجتػػػيميتخػػػدنأمتػػػهثيةمم،ضكيػػػؼمتػػػاثةمرجهمػػػلمعهػػػبمرجثقأفػػػلم،رجهمػػػلمضرجثقأفػػػل

مرجثقأفلمعهبمرإلوكأ أيمرجتانيةيلمضرج ضنةيلمجهمل.
ت ػػػػيةمناػػػػضمرجولػػػػأشةم جػػػػبمتفمن أجػػػػؾمثػػػػ  مم،ضفػػػػيمنػػػػدرمرجخلػػػػض متيوػػػػأ
جثقأفلم:مرألضجػبمضنػيموةتنطػلمنأسػـمفػضفمنضوهػيمض هأيم ظةممضؿمرجتةرنطمنيفمرجهملمضر

ضوفأشنأمتفمرجاوضمرجةئيثمفيمث أئيػل مرجهمػلمضرجثقأفػلم منػيمرجهمػل.متوػأمض هػلمم،ضت.مسنيةت
ميػػػ متاكػػػشمتفمتفكيػػػةمرج ػػػأثم وياػػػأمفيوػػػأميتاهػػػؽمم،رج ظػػػةمرجثأ يػػػلمفتاػػػشمواأكسػػػ متوأوػػػأ

منشضةموفتأحمرج فةةم،نأجومتض مياشموتوأث  درمفأفمرجهملموستقهلمتوأوأمجم،ضتفمرجهمأيمتقـض
ضنػػضموػػأمم،توػػأمرجاهػػـمرجمػػشي مفأ ػػ مي وػػتمنػػيفمرج ظػػةيتيفمفػػيمتةكينػػ مضرمػػشتم.عػػفمرجثقأفػػل

مضرجتيممتقضـمعهبمتسأثم،توثه مض هلمرج ظةمرجثأجثل
م.(7)فيمكؿمثقأفلم(رال ثةضقضويل)رجت أس منيفمرجا ألةمرجقضويلمض

جفكػػةمرإل سػػأ يمالنػػشمج ػػأموػػفمضجكػػيمتتضوػػ مرجفكػػةةممػػضؿمرةتنػػأطمرجهمػػلمنأجثقأفػػلمضر
جقػشمكأ ػيمن أجػؾمءةررمكثيػةةمتػشعضرجبمم.تجقأرمناػضمرجوػضرمعهػبم شجيػلم مرجهمػلمضرجفكػةم 

ووأثهلمرجهملمضرجفكةمنوا بمرجتهكيشمعهبم فم مرجهمػلمضرجفكػةم منوػأمضمػشةمضرمػشةمالمتت ػزت.م
شةرسػػػلممكػػػةم جػػػبممضقػػػشم سػػػ مغأجنيػػػلمرجف سػػػفلمضرجهمػػػضييفمقوػػػيلمرجتفأعػػػؿمنػػػيفمرجهمػػػلمضرجف

م مرجوفهضـ .ضع قل ممرجكهولم 
ظهػػػةيمرجومػػػأضاليمرألضجػػػبمجوسػػػأضرةمرجهمػػػلمضرجفكػػػةم ػػػك مض ػػػضنةرمرضؿموػػػةةمفػػػيم
م،رجيض ػػػأفمرجقشيوػػػلمع ػػػشوأمضوػػػتمتةسػػػطضمرجت أسػػػ منػػػيفمرجهمػػػلمضرجفكػػػةمضرنػػػةزموػػػفم هػػػل
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وأميسأضيهأممفيمم،ضوفم هلمتخة مرالسـ،مرجفاؿ،متسوأرمرجضلؿ(،رألل أؼمرجقضرعشيلم)
وػأميقػأؿمعػفمنػدتمرجوػأشةمامرجخنػةمم؛فػيمرجهمػلمارالسػـمم-وػأشةمرجتفكيػةامرجونتػشتمرجفكةم)

/مفػػيمرجوقضجػػلموتةرنطػػلامرجضلػػؿمرجو طقػػيموػػأمي اػػؿمنػػدتم؛رجو طقػػيم/مفػػيمرجهمػػلمارجفاػػؿ
مرجهملمامفاؿمرجكي ض ل(.

ضجكػػػفمرجشةرسػػػأيمتكػػػشيمناػػػشمدجػػػؾمتفمرجهمػػػلمك ظػػػأـمجها وػػػأيماليوكػػػفمشةرسػػػتهأم
يمتموههأمندتمرجا وأيم مرجهملمرجتيمتاتنػةم ػك مجض ػضشمرجفكػةموازضجلمعفمرجواأ يمرجت

م.(8) ا مرجشضةمرج ضنةيمفيمت كيؿمرجضعيضرجتانيةمع  منيمفيمدريمرجضقيمته
تثأةمرنتوأو أمكتأ مرجنةضفسضةتمرجواةضفلم يكأنضفأممم وشخؿمم،ضفيمدريمرالت أت

رجهمػػأيمرجقشيوػػلميؼمضرجػػديمتوػػوفمفلػػ فمعػػفممتلػػ م،رج ػػزرمرألضؿم م–فػػيمعهػػـمرجهمػػلم
رجهمػأيمرجقشيوػلمفػيمتسػيأمرجلػمة مضنػ شمم،،ميػ مي ػيةمرجواجػؼمفػيمنػأ مضرجه شضتضةنيل،
: م جبموةضةةمتشرضؿمرجهملمجهمفأظمعهبمميضيتهأمميفميقػضؿم ضجكػفمنػدتم،،وأنيفمرج هةيف

ضكػػضفموػػأشةمم،رجهمػػأيمنقيػػيمنايػػشةمم ػػشرمعػػفمرجشةرسػػلمرجواوقػػلمأل هػػأمجػػـمتسػػتخشـمالمقػػأ
كوػػأمتفممػػؿمةوػػضزمرجػػةقـمرجطي يػػلمقػػشمم.لػػؿمعهيهػػأمرجو قنػػضفم ػػميملم ػػشررجنمػػ مرجتػػيمم

ضوأدرمم،ضر  مولأع م ول:مممي ماليوكفمتمشيشممكيفيلمتهفظمرجةوضزمرجوكتضنلمنسهضج 
ضجكػػفموػػفمم،:مرجةوػػضزمرجوةسػػضولموفهضوػػ يقػػضؿمرجوتخللػػضفم.تا ػػيمعهػػبمض ػػ مرجتمشيػػش

مكيػػؼمتهفػػظمرجكهوػػلمرجتػػيمتقأنػػؿمنػػدرمرجةوػػز( م،رجػػةقـمرجطي يػػلميوكػػفمقةررتهػػأمغيػػةمرجواهػػـض
م.(9)..ضجكفماليوكفمفهـمرجواأ يمن كؿمشقيؽ

اليوكػػفمأليم ػػخ متفميػػشةؾموأنيػػلمرأل ػػيأرمض ضنةنػػأم المتدرمم،نانػػأةةمتخػػة 
ناػػشممفػػػظموفػػأنيـمرجوفػػػةشريمرجتػػيمتا ػػيمنػػػدتمرأل ػػيأرمفػػػيمممتاأوػػؿمواهػػأمضتاػػػةؼمعهيهػػأ

مدركةت .
تويزنػػأمعػػفمغيةنػػأموػػفمضخلضلػػيلمم،فػػأفمجكػػؿمروػػلمخلػػأئ م ضعيػػلم،ضنكػػدر

ضال ػػػػؾمفػػػػيمتفمرجاشيػػػػشموػػػػفمرجسػػػػوأيمرجموػػػػأةيلمضرجثقأفيػػػػلمتػػػػشخؿموػػػػوفمنػػػػدتممم.رألوػػػػـ
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م، ػػكؿمرجخػػطمضرج مػػيم،رجثقأفػلمرجةضميػػلم،رجطنػػأعم،عهبمسػػنيؿمرجوثػػأؿ،و هػػأم،رجخلضلػيل
م..مضغيةنأ.رألسهض مرألشنيم، نةةمرإليقأعمرجوضسيقي

نيػػػلمرجف يػػػلم ميوتهػػػؾميقػػػضؿمرجواجػػػؼمؼ.مةضسػػػيهثمفػػػيموقأجػػػ معػػػفمرجتة وػػػلمرألش
ضسػػوأيمومػػششةمجطػػأنتمم–رإل سػػأفممكووثػػؿمجهػػدرمرجو توػػتمتضمدرجػػؾمتكػػضيفم فسػػيمو فػػةشم

ميػػػ ميتوثػػػؿمنػػػدرمرجفػػػةشمفػػػيملػػػفمأيمرج تأ ػػػأيمرألشنيػػػلمومأطػػػأمنػػػهشضريمم،قػػػضويمواػػػيف
تيم ػكؿمميػأةمرج ػا ممجقضويل.مضنكػدرميلػن مرج ػكؿمرجقػضوي،ميأت مرجيضويلمضرجنأ ضةروأمر

جػػدرمع ػػشمقةررت ػػأمجه تأ ػػأيمم،.مثػػـميوػػيؼرج تػػأجمرجف ػػيمض ػػزرموػػفمومتػضرتفػػيمموػأشةمجهتانيػػة
م.(10)رألشنيلميطأجا أمكـمنأئؿموفمرجضقأئتمرجميأتيل.. 

 جػػػػبم فمرجواجػػػػؼمرجوػػػػدكضةمقػػػػشمتملػػػػبمع ػػػػشمتة وتػػػػ مإلمػػػػش مم،ت ػػػػشةمرإل ػػػػأةة
تفمم،عهػبمرجوتػة ـم،(مث ثوأئلمضلؼمجو أظةمرجطنيالمضرجميأة300رجةضريأيمتكثةموفم)

م.موهوأمنهسوأرمت  أةنأمضطيضةنأ..،.تفمميكضفمعأةفأمنهأمضوطهاأمعهيهأم، قههأمنشقلتةرشم
الن ػشمم،ضفيمرجاضشةم جبمتنويلمرجتة ولمفيمعوهيلمرجن أرمرجثقأفيمجهو توتمرجوا ػي

ج أمتفم تسأرؿم:متيفمسيكضفموضقتمرجتة ولموفمرجفكةمضرجهملم(مضنؿمنيموةتنطػلمنأجهمػلم
رألسأسػػيلمرجتػػيميوكػػفمتفمميضر هػػأمرجوتػػة ـمتث ػػأرمووأةسػػت متـمنأجفكة.ضوػػأمنػػيمرجواضقػػأيم

مضخلضلأمتة ولمرج لض مرألشنيلمرجف يل.مم،عوهيلمرجتة ول
م،ضقنؿمرجنشرمفيمرجمشي معفمتفألػيؿمرجلػاضنأيمرجتػيمتاتػةضمسػنيؿمرجوتػة ـ

يفتػػةضمرإلقػػةرةمم،نضلػػفهأمعوػػؿم نػػشرعيم،عهي ػػأمتفم  ػػيةم جػػبمتفممػػشيث أمعػػفمرجتة وػػل
ضت ػػػششمنػػػدتمرجواػػػأ يمم،ضنمػػػزرةةمرجواػػػأ يمرجشالجيػػػلمفيهػػػأم،ضنت ػػػضعموفةشرتهػػػأم،نميضي ػػػلمرجهمػػػل

نأسػػتوةرة.مالنػػشمموػػفمرجت ضيػػ متيوػػأم جػػػبمتفمواػػأ يمرجوفػػةشريمرجهمضيػػلمضرجلػػضةمرألشنيػػػلم
مرجف يلماليوكفم فمتظهةمنلضةتهأمرجوطهضنلم الموفمخ ؿمرج  .
اكشمؿ.م ضفيكضؼمكوأميم، فمعهـمرجهملمضءشرنهأمرجديمظهةمك تي لمجشةرسلمرج  

نػػػػشتمي تقػػػػؿمثأ يػػػػلمفػػػػيمرجسػػػػ يفمرألخيػػػػةةموػػػػفمم(،تمهيػػػػؿمرجػػػػ  مرألشنػػػػيمرجف ػػػػي)فػػػػيمكتأنػػػػ م
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.م(11)،،رجهمػػلمفػػيمرجتػػشرضؿم،،رجو ػػأاليمرجومهقػػلم جػػبمشةرسػػلمرجػػ  مكضمػػشةموتكأوهػػلمضفاأجػػ 
نػضمتمػشمرالت أنػأيمرجةئيسػلمجاهػـمم– فمعهـمشةرسلمرج  مرجديمنشتمي ت ػةمن ػكؿمضرسػتم

.مضقػشمتشيمميضيػػلمشةرسػلمرجػ  م جػبمظهػػضةمفػيمرجقػػةفمرجضرمػشمضرجا ػةيفمرجاػأجـرجهمػلمفػيم
عهػػػػـمرألسػػػػهض مفػػػػيمم،رج مػػػػضمفػػػػيمرجػػػػ  مرعػػػػشمرجػػػػ  ،فػػػػةضعم شيػػػػشةمفػػػػيمعهػػػػـمرجهمػػػػلم)قضم

(موةكػػػزمرجلػػػشرةةمنػػػيفمنػػػدتمجمػػػلمرجػػػ  مرألشنػػػيمرجف ػػػيمعهػػػـ)...ضغيةنػػػأ.مضيمتػػػؿم(رجػػػ  
. مرجاهـض

مضيلمضرألشنيػلمضعػفمالي نميمرجمشي معفمتة ولمرج لض مرجهم، وأفلم جبمدجؾ
تػػػهثيةموختهػػػؼمرجاضروػػػؿمفػػػيمعوهيػػػلمرجتة وػػػلمن ػػػكؿمو ػػػةشمشضفمرإل ػػػأةةم جػػػبموػػػأميوكػػػفم

دجؾمتفمتفوؿمرجتةر ـمنيمتهؾمرجتػيم،تسويتلم مرجومز مرجشالجيمرجميةموةئيم مفيمرج  
م.رستطأعمرجوتة ـمتفمي سشمفيهأم ةضحمرج  م مضجيثم مرج  مرجو ةشم 

رعيػػل،متسػػت ش،م وػػأفلمموهيػػلمجمضيػػلمضفكةيػػلمتنشنقػػيمتفم قػػضؿ:م فمرجتة وػػلمنػػيمع
كوأميوكػفمتفم  مػظم فمرجمػشي معػفممم. جبمونشتمرجثقأفلمضرالط عمرجواةفيم جبموأتقشـ،

ألفمرجثقأفػلمم،ضالمع  مفيمدجػؾم،رجهملمضرجثقأفلميةتنطمن كؿمضءخةمنأجخلضليلمرجقضويل
ة ولمرجوكأفئلمنيمقشةتهأمنوا بمتفمرجويزةمرجمقيقيلمجهتم.نيمروتشرشمجإلة مرجقضويمج ول

الي نمػيمجهوتػة ـمرجػديممم،نكهوػ متخػة م.،عهبمت سيشمرجطأنتمرجقضويمجه  مرجوتة ـمع  
تفممم،وػػػفمرجهمػػػلمرأل  نيػػػلم جػػػبمرجهمػػػلمرجاةنيػػػلم،عهػػػبمسػػػنيؿمرجوثػػػأؿم،ي قػػػؿمرجػػػ  مرجوتػػػة ـ

نػػػؿمعهػػػبم.يمػػػأضؿم قمػػػأـمرجلػػػيخمرجقضرعشيػػػلمضرجهمضيػػػلمجهػػػ  مرأل  نػػػيمفػػػيمرجهمػػػلمرجاةنيػػػل
ي  متفميكػضفمرجػ  مرجو قػضؿم جػبمرجهمػلمرجاةنيػلموفهضوػأمتوأوػأمجهقػأة مرجاةنػيمم،ثرجاك

موتمومأفظت معهبمخلضليت مرجقضويلمض كهت مرألسهضنيلمرجتيمتخدنأمعفمرجواجؼ.
يقضؿمرجشكتضةمل حمفوؿمفيمكتأن م معهـمرألسهض م م ماليوكفمتفم شعضم جبم

تضمنأجخلػػأئ مرجوويػػزةمم،دضؽمرج وػػأجيتضمتقنههوػػأمفػػيمقوػػأيأمتتاهػػؽمنأجػػم،رج سػػ مضرجتقهيػػش
(معهي ػػأمرجتسػػه منػػهشضريمرجتمهيػػؿمرجاهوػػيم.م)...،تضمفػػفموػػفمرجف ػػضفم،جكػػؿمجمػػلموػػفمرجهمػػأي
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ضالمي فا ػأم،رجتيمتلن منو ةشمرالنتشررم جيهأمفيمجملموفمرجهمأيموهكأمجإل سأ يلمنه واهأ
دم   ػػيمرضؿموػػأمأل  ػػأممي ئػػم،فػػيم ػػامتفم اوػػبمع هػػأمتضم ت أنههػػأمنػػشعض مرجضفػػأرمجتةرث ػػأ

ثةرئ مضرست قأدتموفمرجتقه ممضمرجووضةم،   يمعهي  م.(12) دم ا زمعفم ميأئ مضر 
ووػػػأمتقػػػشـم  ػػػشمتفمعوهيػػػلمرجتة وػػػلموةنض ػػػلمنأجاشيػػػشموػػػفمرجاضروػػػؿمرجتػػػيمت توػػػيم

مرجهمضيلمضرجثقأفيلمضرجوهأةريمرألخة  ضغأجنأموأميوتمرجوتخللػضفمنػدتمم.جوختهؼمرجاهـض
م.(مرجاضروؿمرجهمضيلمرجووأفل2(مرجاضروؿمرجهمضيلم1م:رجاضروؿمفيم طأةييفمومششيفمنوأ

 فمرجاضروؿمرجهمضيلمضرجهمضيلمرجووأفلمت فػلمرجػدكةمالن ػشمتفمم،ضماليخفبمعهبمتمش
رمضتفمتمشيػػػشنأموػػػأمنػػػضم الم  ػػػةرم،يكػػػضفمتهثيةنػػػأموتػػػةرنطمضوتنػػػأشؿمتث ػػػأرمعوهيػػػلمرجتة وػػػل

ال ستطيتمرجتوييزمنشقلمنيفمرجاضروػؿمرجتػيمتثػةيمعهػبمم،فيمرجضرقتم،أل  أم.ت ظيويم كهي
مػػيفمي تقػػػيمرجوتػػة ـمعنػػػأةةمم،نانػػأةةمتخػػػة م.رجوتػػة ـمع ػػػشم قهػػ مج فكػػػأةمرجوػػةرشمتة وتهػػػأ

قػشموكأفئ (من كؿمضمتخػةممجهػ  مرجوتػة ـمع ػ م)يفتػةض(متفمتكػضفمنػدتمرجانػأةةمواي لم)
،مةقأئؽ(مجمضيػلمعشيػشةم:معهػـمرج مػض)رجدن يمجهوتة ـممعنةممرجوة  ()وةي(موفمخ ؿم)

ضوػأم ميةيػشم،وأميسػوبم متقػشيةمرجوضقؼ م،عهـمرجشالجلمعهـمرجوفةشري،معهـمتةكي مرج وهل،
ميمرج   ،معهـمرألسهض ..مضغيةنأ.رجواجؼمقضج مف

فػ من ػشمن ػأموػفمرجتػدكيةمم،ضجوأمكأ يمرجتة ولمتتاأوػؿمتسأسػأموػتموػشجضؿمرجوفػةشة
ميػػ مت ػػيةم ويػػتمرجػػشالئؿم جػػبمت ػػأويمرألنويػػلمرجتػػيمم.رجوفػػةشةمفػػيمن ػػأرمرجػػ  منهنويػػل

م.السػػيوأمناػػشمتزريػػشمر ت ػػأةمرجهمػػأيمرأل  نيػػلم.تمظػػبممنهػػأمرجخلضلػػيلمرجشالجيػػلمجهوفػػةشة
ضقػػشمت نهػػيمواظػػـمرجواسسػػأيمرجاهويػػلمضرجثقأفيػػلم جػػبمنػػدتمرجمقيقػػلمفهلػػشةيمفػػيمرجاقػػضشم

نوػػػػأمفيهػػػػأمرجواػػػػأ ـمم،يػػػػلمضرجوضسػػػػضعيلمرجوختهفػػػػلرألخيػػػػةةمعػػػػششرمكنيػػػػةرموػػػػفمرجواػػػػأ ـمرجهمضم
م.رالجكتةض يل

الن ػػػػػػشموػػػػػػفمرإل ػػػػػػأةةم جػػػػػػبمءةررمم،ضفػػػػػػيمواػػػػػػةضممػػػػػػشيث أمعػػػػػػفموػػػػػػشجضؿمرجوفػػػػػػةشة
الفم،فػػيمرجوفػػةشةم(رجوا ػػب)ضم(رجوفهػػضـ)رجوتخللػػيفممػػضؿموػػةضةةمعػػشـمرجوسػػأضرةمنػػيفم
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لػػؼمجوفهػػضـ.مضجكػػفمن  يػػلم)رجوا ػػب(متسػػو مجػػ منػػأفميرجوفػػةشةمنػػيمضسػػيهلمرجتانيػػةمعػػفمر
نهمػػػػلمواي ػػػػلمم(رجوفهػػػػضـ)اليػػػػةتنطمم،توػػػػأفلم جػػػػبمدجػػػػؾم.(منه ػػػػكأؿموختهفػػػػل)دريمرجوفهػػػػضـ

ضاليوكػفمتفميت ػػةشمم،(منوفػػةشةمومػششةمفػيمجمػػلمومػششةأجتمشيػش،مفػيممػػيفميػةتنطم)رجوا ػبن
مضنػضمdenotationم-ع هأ.مجدرم ة مرجتهكيشمعهػبم)تفمرجوا ػبميتكػضفموػفم ػزرموػأشيم

مرجهوسػػػػأيمعػػػػفميانػػػػةموػػػػأمضنػػػػضمconnotationم–متوػػػػأفيمض ػػػػزرم،رجوفهػػػػضـميوأثػػػػؿموػػػػأ
 .(13)(ضتسويت مرجوفهضـمندرمرستياأ مع شمرج خليل

مرجانػأةريمفػيم،رجوثػأؿمسػنيؿمعهػبم،رجقضويػلمرجوفػةشةمخلضلػيلمتظهػةمتفميوكف
مفي–مرألضؿمرجطأنؽ:ممرج امدريمتا يمضكه هأمرألضجبمجهضنهلمتنشضمرجتيم،رجتأجيلمرجوختهفل
 emierم؛رجةضسيلمفيم–مpervi etachم؛رألجوأ يلمفيم-erster stockم؛رجاةنيلمرجهمل

etageمرجفة سػػيل؛مفػػيم–مfirst floorمطضرنػػؽم،رجضرقػػتمفػػيمضجك هػػأمم.رال كهيزيػػلمفػػيم–م
مرجاػػشمينػػشتمضرجػػديم،رألضؿمرجطػػأنؽمرجثػػأ يمرجطػػأنؽمميس ػػوضفمرألضةنيػػلمرجهمػػأيمففػػيم،وختهفػػل
مرجتسػػػويأيمنػػػدتمعبتػػػشموػػػأمضعػػػأشة.م(floorممground)مفهػػػضمرألةوػػػيمرجطػػػأنؽمتوػػػأم،و ػػػ 
م.(14)(رجضنويضفمرجوتة ـمتلشقأر)ػن

مةغػـم،رجتأجيػلمرجوت ػأن مرجوفػةشريم مػش ميختػأةمتفمرجوتػة ـمعهبم،تخةموثأؿمفي
مرجهمػػلمفػػي.مcapacity، faculty، aptitude، ability(:مقػػشةت)متا ػػيم وياػػأمت هػػأ

مفػيم(رجقػشـمتلنت)متا ي(مtoe)ضم(رجيشمتلنت)متا ي(مfinger)مرجوفةشةمكدجؾمرال كهيزيل
م.رألخة مرجهمأيمفيمجهوا ي يفمضرمشةموفةشةمتستخشـمميف

مفػػيمجهو توػػتمرجموػػأةيمنػػأإلة مرجوةتنطػػلمرجهمػػلمخلضلػػيلمتػػ اكثمتفميوكػػف
معهػبم،توػأفيلم( ػةضمأي)موفػةشريمنولأمنلم المتخة مجملم جبم قههأماليوكفمتسويأي
مضم(ميةةلػػػػػػمن ػػػػػػي)متا ػػػػػػي(مdevojka)مرجوفػػػػػػةشةمرجةضسػػػػػػيلمرجهمػػػػػػلمفػػػػػػيم،رجوثػػػػػػأؿمسػػػػػػنيؿ

(devoshka)م جػػػػبمرجوفػػػةشريمنػػػػدتمتة وػػػلماليوكػػػفمتػػػػةضفمكوػػػأ.م(.كنيػػػػةةمن ػػػي)متا ػػػيم
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منوفػػةشةمتة وتهػػأميوكػػفمفػػأجوفةشتيفممرال كهيزيػػلم جػػبمتوػػأم،وفػػةشتيفمنأسػػتخشرـم المرجاةنيػػل
م(. girl)منيمضرمشة

منػيفمرجهيأقػلم--م civilite:ممرآلتيػلمرجفة سػيلمرجوفػةشريمعهبمي طنؽمرج امدري
مرجوػػػةتة؛مت ػػػأتمرجة ػػػؿمجيأقػػػلم–مgalantevie؛مرجهيأقػػػلمفػػػيمرجاوػػػؿم–مpolitesseم؛رج ػػػأث

courtoisieم..رجوهكيلمرجمأ يلمجيأقلم–م
معوهيػػلمتث ػػأرمتػػدكةملػػاضنلم،دكةنػػأم ػػة مكػػأجتي ممرجتقهيشيػػل ممرألوثهػػلمت ػػكؿمال
مسػػػنيؿمعهػػػبم،تة وتػػػ متث ػػػأرمرجوتػػػة ـمتضر ػػػ مرجتػػػيمرإل ػػػكأجيلمنأجمػػػأاليموقأة ػػػلمرجتة وػػػل
م،ضتقأجيػشنـمرج ػاض مميػأةمتفأليؿمم،عأشة،ت سشمرجتيم،رجف يلمرألشنيلمجه لض م،رجوثأؿ
مرجوتػػة ـميمػػأضؿمع ػػشوأم هيػػلمرجلػػاضنلمنػػدتمضتظهػػة.م.نهػػشر هـمضطنياػػلم،عي ػػهـمضطػػةؽ
م.ع  مرجوتة ـمرج  مفيمواي لمجمأجل ممرجو أس مرجوكأفا م ي أش

ميتقيػػشمتفمفوػػأم، معهقػػـ ممتم نوػػأمخيػػأةيفمرجوتػػة ـميضر ػػ مرجمػػأاليمواظػػـمضفػػي
م رجوقيتل مرجمةفيلمنأجتة ول

ممػػػ ضةموػػػفمضوفةغػػػأم ػػػأمنأمسػػػت اه م،ع ػػػ مرجو قػػػضؿمرجػػػ  مت ػػػضتمجػػػـمتفمضرجتػػػي
 مميةوػػب ممتفمتضم.رألخػػة مرجهمػػلم جػػبم قهػػ مناػػشمرجقضويػػلمرجخلضلػػيلمض كهػػلمرألسػػهض 
متتاهػػؽمال مموقػػأة موكػػأفا ممتفم جػػبمرجت ضيػػ موػػفمن ػػأمنػػشمضالم. موقػػأة  مموكػػأفامنإعطػأر
م جػػبمرجضلػػضؿممرجوتػػة ـمنومأضجػػلمضر  وػػأم،رجاأوػػلمرجهمضيػػلمضرجلػػيخمرجو ػػةشمنػػأج  م ط قػػأ
مفي مموكأفا ممجهأمجيثمرجتيمضرجمأاليمضرجشالجيلمرجهمضيلمجهليخ ممرجشقيؽمرجوقأنؿ مم ي أش
مضمأوػػػةموأوػػيمتاكػػػثم،تسػػهف أمكوػػػأم،رجوا يػػلمرجهمػػلمكأ ػػػيمضجوػػأم. جيهػػػأمرجوتػػة ـمرجهمػػل
ميكػػضفمجػػفمسػػضؼمجػػدرم،نهػػأمخألػػلمتطػػضةمقػػضر يفمتتنػػتمضكض هػػأم،أ جيهػػمت توػػيمرجتػػيمرألوػػل
م،مسػػ مرجهمضيػػلمضرجقػػضر يفمجهواػػأييةمخأوػػاأمرجتة وػػلمع ػػش ممرجو أسػػ مرجوكػػأفا ممرختيػػأة
م.ء فأمع هأمرجمشي م ة مضرجتيم،رألخة مرجواأييةموفمجهاشيشمضر  وأ
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منأسػػػػتخشرـمونأ ػػػػةةمنلػػػػضةةموةتنطػػػػلمرجتة وػػػػلمعوهيػػػػلمتف:مرجقػػػػضؿمرجطنياػػػػيموػػػػف
منأجهمػػػأيميتاهػػػؽمفيوػػػأم ػػػشرمكنيػػػةرم ػػػضطأمقطػػػتمقػػػشمرجواػػػأ ـمعهػػػـمضرفم،رجهمضيػػػلمجواػػػأ ـر

م،رجوتػػة ـ مموسػػأعشة ممشرئوػػأميسػػتطيتم،رجهمػػضيمرجوا ػػـمتفماليا ػػيمدجػػؾمضجكػػفم.رأل  نيػػل
مي ػشنأمضقػشم،ع هػأمينمػ مرجتػيمرجكهوػلمتفمفيهأمي اةمكثيةةممأاليمرجوتة ـمتلأشؼمفقش
مرجػػ  مفػػيمع ػػشتمتضقػػؼمرجػػديمرجهمػػضيمرجوػػشجضؿموػػتمأتوأوػػمالتت أسػػ مرجهمػػضيمرجوا ػػـمفػػي

مرجوفػػػةشريم ويػػػتمج ػػػأميػػػضفةمتفماليوكػػػفمرجوا ػػػـمالفم،طنياػػػيمتوػػػةمضنػػػدرم.ع ػػػ مرجوتػػػة ـ
 ممو أسػػ موكػػأفا ممتاػػشمضرجتػػيم،رج شيػػشةمضرجوفػػةشريمرجلػػيخموػػفمرجاشيػػشمتفمنػػؿم،رجو أسػػنل
منأجػدريمجسػن رمضجهػدرم.رجتة وػلمعوهيػلمتث أرمضرجتقليمرجنم مخ ؿموفمتظهةمتفميوكف
م.ءجيأمعو مضجيثم، نشرعيأمف يأمعو م،واةضؼمنضمكوأم،رجتة ولمتاتنة

متفميوكػػفمرجػػديمرج ػػضنةيمرجػػشضةمعػػفمرجمػػشي م سػػتطيتمرجفكػػةةمنػػدتموػػفمر ط قػػأ م
مميضيتهػأمضت شيػشم، شيػشمنػضموػأمنكػؿمضةفػشنأم،رألـمرجهمػلمتغ ػأرمقوػيلمفيمرجتة ولمتهان 
منػػػيفمثقأفيػػػأمأ ممػػػقت مياكػػػثمموػػػأةيمفاػػػؿمرجتة وػػػل مم.ضرالستقلػػػأرمرجنمػػػ مخػػػ ؿموػػػف

مج سػػتفأشةمتكيػػشةمةغنػلمتيوػػأ ممضياكػثم،رإل سػػأ يمجه  ػأطمرجفكةيػػلمرجوسػتضيأيموػػفم وطػيف
م،رجػ  منػةضحمرجوسػأثمشضفموػف.م.رآلـمرجهمػلم جػبم قههػأمضومأضجلمرإل سأ يلمرجت أة موف
م.(15) مرج  م جيهأمرجو قضؿمرجهملمخلضليلموةرعأةم فس مرجضقيمضفي

مجهمػػأيمرجن ػػأرمرجتفأعػػؿمخػػ ؿموػػفم الميملػػؿمتفميوكػػفمالمرجهمػػضيمثػػةرررإلمضجكػػف
مرجشخيهػػلمرجلػػيخمضةفػػضم،رألفوػػؿمر تقػػأرمعهػػبمرجتة وػػلمعهػػبمرجقػػأئويفمضقػػشةةم،رجوختهفػػل
مرأل  نيػػلمرجهمػلم؛رجهمتػػيفموػفمضتوك ػػ مرجوتػة ـمنكفػػأرةموةنػضفم، ػػؾمنػ م،ضنػػدرم.ضرجوفتاهػل
م.رألـمضرجهمل

مفػػيموػػأجتهـمي ػػشضرمقػػشم،سػػضررممػػش ممعهػػبم،تػػة ويفضرجومرجنػػأمثيفمتفم  ػػشمضجهػػدر
مضخلضلػػػيلم.سػػػضرنأمعػػػفمتختهػػػؼمخألػػػلمنهمػػػلمتتويػػػزمرجتػػػيم،رجف يػػػلمرألشنيػػػلمرج لػػض 

مفػػيمي قػػؿمتفمعهيػ ميتض ػػ م دم،رجوتػة ـ ممجواأ ػػأة ممتكػػةرةم،رجضرقػتمفػػيمنػيمم،نػػدتمرجػ  
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 جملة آداب الفراهيدي
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       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 الترجمة
 والخصوصية القومية للغة

 
 

مرجكأتػػ م سػػشنأمرجتػػيمرجميػػأةمضضتيػػةةم،رجطنياػػلمضو ػػأظةم،رجميأتيػػلمرجلػػضةم ويػػتمتة وتػػ 
نػػػشرعمنمػػػ منػػػيمرجتة وػػػلم فمرجقػػػضؿميوكػػػفمجػػػدرم.ع ػػػ مرجوتػػػة ـمرجػػػ  مفػػي ميػػػةتنطمشرئػػػـمضر 

م.رأل  نيلمرجهملم جبم وأفلمرألـمجهملمرجوتة ـم تقأفمنوسهجلمونأ ةمن كؿ
متضجيػػ مرجػػديمرجكنيػػةمرالنتوػأـمو مظػػلم جػػبمدجػػؾميقضش ػأمتفمالنػػش،تخة م هػػلموػف

مض هضشنػأم،رجقضويػلمجمأتهػأمتطضيةم جبم،و هأمرجوتقشولمضخلضلأم،رجاأجـم اض موختهؼ
م.ثقأفأتهػػأمج  ػػةمتشرةمرجوا يػػلمرجهمػػلمض اػػؿم،رجػػشضجيمرجوسػػتض معهػػبمجمأتهػػأمج  ػػةمرجمثيثػػل
مو هػثمج  ػلمضوقػةةريمتنػشرؼم جػبم،رجوثأؿمسنيؿمعهبم،رإل أةةمت شةمرجو أؿمندرمضفي

 European)متضةنػػأمفػػيمجهمػػأيمعأوػػأم ع  ػػ متػػـمضرجػػديم2001مجاػػأـمرألضةنػػيمرجػػضزةرر

year of languages)م:توو يمضرجتيم
 مفػػيمرجوتنػػأشؿمجإلثػػةررمكولػػشةمرإلة مت ػػأتمرألضةنػػيمضرجثقػػأفيمرجهمػػضيمرجػػضعيمتاويػػؽ

 .رجو توت

 رجوضرطفمجش مرجهمأيمتاششمتطضية. 

 رجسفمعفمرج ظةمنمضمرجهمأيمشةرسلمضشعـمت  يت. 

 مجوػضرط يفرمج ويػتمنػؿمرجو توػتموػفمواي ػلمج ػةيملموض هػ مغية مرجهمأيمعأـ مونأشةة
 .رستث أرمشضف

 مضتطػضيةم  ػةم جبمتهشؼمرجتيمرجهمضيلمضرجوهة أ أيمرجاهويلمرجواتوةريموختهؼم قأول
 .رجوا يلمرجهمل

 مفػػيمرجهمػػأيمشضةممػػضؿمرال توػػأعيمرجػػضعيمجةفػػتموض هػػ مرألعػػ ـمضسػػأئؿمفػػيمموػػ ي
 .رجو تواأيمتطضة

 فلضرجثقأمرجهمأيمنهنويلمونكةةمسفمفيمرألطفأؿمتاةيؼمونأشةريمت  يت. 

 رجوا يمرجنهشمفيمياي ضفمرجديفمرجومتةنيفمنهملمرالنتوأـ. 

 رستخشرـمتك ضجض يأمرالتلأاليمضرألع ـ. 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر
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 والخصوصية القومية للغة

 
 

  ت  يتمرجسيأملمجهمةضمدرت. 

 نأجتة ولمرجوا يلمرجهمضيلمرجنةروحمرتفأقيلمشعـ. 

 مرألضةنيػلمرجمقينل م ميسوبموأمخ ؿموفمرجسفمعفمرج ظةمنمضمرجهمأيمشةرسلمشعـ
 . رجهمضيل

 مرجهمأيمعأـ ممتطأةمفيمرجوشةسيلمنأجو أنحمرجوةتنطلمنأشةريرجومشعـ . 

 ت  يتمشةرسلمرجهمأيمرج شيشة. 

 مرجهمضيلمرجقطأةري منػميسوبمتسييةوأ . 

مرجمكضويػلمرجثقأفيػلمضرجواسسػأيمرجه ػأف ممرجهمأيمعأـ ممجػمرإلعشرشمفيم أةؾمضقش
مرإل ػػػأةةمضت ػػػشةم.ضغيةنػػػأم،رجواألػػػةةمرجهمػػػأيمضو ظوػػػأيم،رجيض سػػػكضمضو ظوػػػلم،ضرجوش يػػػل
(مcultural institutes)مرجثقأفيػػلمرجواسسػػأيمنػػ مقأوػػيمرجػػديمضرجوفلػػهيمرجنػػأةزمجهػػشضة

م:مضنيمرجاأجـمفيمرجوا بمرجنهشمجملم  ةمعفمرجوساضجلمضرجواأنشمضرجواسسأي
    المجلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ال    سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                 

         اللغسسسسسسسسسي ا   ل   سسسسسسسسسسي  ن
 ن

  ال لغ   سسسسسسسسسسسسي اللغسسسسسسسسسسسسي معهسسسسسسسسسسسس                

         ال لغ   سسسسسسسسسسسي اللغسسسسسسسسسسسي  ن
 ن

   اللغسسسسسسسسو  الهول سسسسسسسس   ا تحسسسسسسسس            

        الهول   سسسسسسسسسسي اللغسسسسسسسسسسي  ن
 ن

  المجلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ال سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ل                   

         اللغسسسسسسسسسي ال  م    سسسسسسسسسي  ن
 ن

  معهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس    ت                    

        اللغسسسسسسسسسسي ا  سسسسسسسسسس    ي  ن
 ن

  ال  لسسسسسسسسسسسسسس ا  ا تسسسسسسسسسسسسسس  معهسسسسسسسسسسسسسس                      

         ا    ل سسسسسسسسسسسي اللغسسسسسسسسسسسي  ن
 ن

  معهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   وتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                      

         اللغسسسسسسسسسسسي ا لم   سسسسسسسسسسسي  ن
 ن

   معهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مو                          

        اللغسسسسسسسسسسي ال  تغ ل سسسسسسسسسسي  ن
 ن

 معهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   و سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ن                           

         اللغسسسسسسسسسسسي ال و سسسسسسسسسسس ي  ن
 ن

  ال سسسسسسسسلو    ي اللغسسسسسسسسي   يالالت   لل حوث الح وم  المعه         
 ن
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    المعهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ال سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو                       

        اللغسسسسسسسسسسي ال سسسسسسسسسسو   ي  ن
 ن

مرجواسسػػأيمركتفػػأرمعػػشـم جػػبمرجو ػػأةكيفمشعػػضةمنػػضم،تيوػػأمرالنتوػػأـميثيػػةمضووػػأ
مرتمػػأشمجتهسػػيثمسػػايهأمضر  وػػأم،مسػػ مجهمػػأيمرألضةنػػيمرجاػػأـم طػػأةمفػػيمنأجتاػػأضفمرجثقأفيػػل

مفػػي مموست ػػأة ممنلػػفلمةسػػويمتوثيػػؿمعهػػبمتملػػؿمتفمي ػػ مرجتػػيملرجثقأفيػػمرجواسسػػأي
م، ALTEتضةنػػػأمفػػػيمرجووتم ػػػيفمج وايػػػلمنأج سػػػنلمرجمػػػأؿمنػػػضمكوػػػأمرألضةنػػػيمرجو هػػػث
مرجاػػأجويمرجواألػػةةمرجهمػػأيم وايػػأيمضرتمػػأشم،رسػػتخشروأمرألقػػؿمجهمػػأيمرألضةنػػيمضرجو هػػث

FEPCV
م.(16)
مرجاةنيلمنهمت أمرالنتوأـموسأجلمعهبمرجتهكيشمتيوأ ممعهي أم، قضؿمتفمتالمج أمينقبمجـ
منكػػػؿمإلثةرئهػػػأمولػػػشةر ممرألخػػػة مرجهمػػػأيموػػػتمضرجتفأعػػػؿمرجتة وػػػلموػػػفم  اػػػؿمضتفم،رج ويهػػػل
غ ػػأرم شيػػش  مموػػتمي سػػ ـموػػأمضنكػػؿم،رجواألػػةمرجاهوػػيمضرجتطػػضةميػػت رـمنوػػأموا وهػػأمضر 
م.جهوةمهلمرجهمضي ممرجدضؽ
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       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 الترجمة
 والخصوصية القومية للغة

 
 

 اهلوامش:

                                                      

م،نطةسػػنضةغمسػػأ يم،(ممرال توأعيػػلمضرج ظةيػػأيمرال توػػأعيمرجضرقػػت)ممةضسػػيأمعوػػـضموػػاتوةم(1)
م.م1998م،موأيثم29-م28م،منطةسنضةغم-سأ يم أوال

 .م1989م، ممرجف يمرألش  م،موضسكضم،مغضت نيةؾمو ةةمتسةرة.ممةضشيض ضؼم يكضاليم(2)

مرألشنيػػػلمرجتة وػػػلمقوػػػأيأ:ممفكػػػأةرألمناػػػشموػػػأمضتة وػػػلمرجوتة وػػػلمرجفكػػػةة.ممكض ػػػشزيحمرجيكسػػػيم(3)
 .213م م،1980، ممرجسضفيتيمرجكأت  م،وضسكضم،مرجف يل

 .مرجولشةم فث.ممةضشيض ضؼم يكضاليم(4)

م،1988م، وضسػكضم أواػلم لػشرةري م،وضسػكضم،ضرجثقأفلمرجهمل.مفيةي أكفمضمكضستضوأةضؼم(5)
م.م40م 

م،رجف يػػػػػلمرألشنيػػػػػلمتة وػػػػػلرجمقوػػػػػأيأ:مممرجوثأجيػػػػػلمرجلػػػػػضةةمتة وػػػػػلممػػػػػضؿ.ممسػػػػػضنضجيضؼ.ممؿم(6)
م.م262 م،م1980، رجسضفيتيمرجكأت  ،وضسكض

 .م46،47م م،مرجولشةم فث.ممي أكفمفيةمضمكضستضوأةضؼم(7)

م،رجاهػػػـمشرةم،رجسػػضفيتيلمرجاهػػـضمتكأشيويػػػلم،وضسػػكضم،ضرجفكػػةمرجهمػػلمنػػػيفمرجتػػةرنطمقوػػيلممػػضؿم(8)
م.37-30 م،1967

مرجتاهػػػػيـمضزرةةمتلػػػػشرةري م،وضسػػػػكضم،ضؿرألمرج ػػػػزرم،رجهمػػػػلمعهػػػػـمفػػػػيموػػػػشخؿ.مم يكأنضفػػػػأ.متم(9)
م.م235-م224م م،1953م، رجاأجي

م،وضسػكضم،رجف يػلمرألشنيػلمرجتة وػلمقوػأيأم؛مرألضؿمرجقػضويمضرجتفػةشمرجتة وػل.ممؼمةضسهيثم(10)
م.م175م م، مرجسضفيتيمرجكأت  م

 .م9م م،1988م،وضسكضم،رجف يمرألشنيمرج  متمهيؿ.مم ضفيكضؼم(11)

م.7لفملم،1992،جه  ةموختأةمواسسلم،رجقأنةةم،رألسهض مـعهم.فوؿمل حمرجشكتضةم(12)
م.27 م،1984م،فأةض شم أوالم،فأةض ش.مجهملمرجوفةشيمرج ظأـ.مستية يفم،نضنضفأم(13)
 .م99م .ممرجولشةم فثم(14)

م، مرجاػػػة مرجكتػػػأ مرتمػػػأشمو  ػػػضةري مم،شو ػػػؽم،شةرسػػػلم،رجػػػ  متشضريم،تمةي ػػػيموموػػػشم(15)
م.96 م،2000

م،نض ػػػكفمواهػػػشم،28رجاػػػششم،رجةضسػػػيلمرجهمػػػلمجوشةسػػػيمرجاأجويػػػلمايػػػلرج وم،فيسػػػ يؾمو هػػػلم(16)
م.م33-32م  ،2000م،وضسكض

46 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
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 ن

 التراثية الذاتية السيرة
 بالضة القـراءة وإشـكاليـة المحتوى

 الرتاثيت الراتيت السرية

 احملتىي وإشكاليت القراءة بالغت

 
 - مصػطى  قاسػـ محمػد الػدتتور قّدمػو الػذ  الميػـ اإلنجاز البحث ىذا يتناوؿ
 المحقؽ يصىو تما -نص وىو ،(1)للباخرز (( الروزنامجتاف)) بعنواف -تحقيقًا ودراسة 

 مػف أنمػوذج لرصد محاولة في اليجر ، الخامس القرف مف األدبية الذاتية السيرة في -
 والسػيما لذاتيػة،ا السػيرة ىػو السردية المدّونة في تبيرة بأىمية يحظ  أدبي جنس نماذج

 .  الصعيد ىذا عل  تبيرة أىمية ولو نسبياً  متقدـ النص أف

 التقديـ ىذا وتاف ليا، والتقديـ المخطوطة ىذه بتحقيؽ قاسـ محمد الدتتور قاـ
 علػػػػػ  تقػػػػػؼ ونقديػػػػػة أدبيػػػػػة لقػػػػػرا ة مقتػػػػػرح بمثابػػػػػة ،((والتحليػػػػػؿ المىيػػػػػوـ)) بػػػػػػ الموسػػػػػوـ

 إلػػ  وتسػػع  السػػرد ، األدبػػي الجػػنس اىػػذ بنػػا  فػػي تػػتحّتـ التػػي واألصػػوؿ الخصػػا ص
 . األدبية الذاتية السيرة فف سياؽ ضمف النص ىذا إدراج

 التي والموضوعية الىنية والقيـ واألفتار اآلرا  مف التثير الدارس/المحقؽ طرح
 إلػػ  تسػػع  مناقشػػة إلػػ  -تقػػديرنا فػػي -تحتػػاج التػػي الميمػػة، الىنيػػة الوثيقػػة بيػػذه تتعلّػػؽ

شػػػتالية القػػػرا ة بالغػػػة بػػػيف ديػػػةالنق المسػػػافة إخضػػػاع  دقيػػػؽ، علمػػػي لتحليػػػؿ المحتػػػو  وا 
 بػػالجيود واإلشػػادة النّصػػي، بتيانػػو الميػػـ العمػػؿ ىػػذا تقػػويـ يسػػتيدؼ مػػا أوؿ يسػػتيدؼ
 علػ  سػوا  الوجػود، حّيػز إل  النص ىذا إخراج في المحقؽ بذليا التي المضنية التبيرة
 األساسػية الىترة مناقشة ثـ ومف ي،القرا  اإلجرا  صعيد عل  أـ التحقيقي العمؿ صعيد

 . األدبية الذاتية السيرة في نصاً  النص ىذا اعتبار عل  تنيض التي الدراسة في

ــد.  د.  أ ــابر محمـــــ ــد صـــــ                                                                                        صبيـــــ
 ن

                              جامعة تكريت/كليـة التربيـة  
 ن
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 التراثية الذاتية السيرة
 بالضة القـراءة وإشـكاليـة المحتوى

 :األمنىذج عن الدفاع سياست:  املفهىم
 محػدداً  مىيومػاً  يضػ  أف(( الدراسة/ التقديـ)) القرا ية مقدمتو في المحقؽ حاوؿ

 دا ػرة داخػؿ ويجعليػا ،((الروزنػامجتيف)) طبيعػةو  شػتؿ يخػدـ بمػا األدبية، الذاتية للسيرة
 مجتمػ  إقناع عليو يسّيؿ الذ  النحو عل  األشتاؿ، مف شتؿ بأ  األدبي الجنس ىذا

 . أدبية ذاتية سيرة بوصىو النص بأىمية القرا ة
 تحديػػػػػد مػػػػف" الوسػػػػػيط المعجػػػػـ" فػػػػي" الخػػػػػوارزمي" أورده مػػػػا البدايػػػػػة فػػػػي فنقػػػػؿ

 معرفػة فيػو يػتـ الػذ " اليػوـ تتػاب" عنػده ىي التي امة،الروزن أو الروزنامجة  لمصطلح
 . السنة مدار عل  والقمر الشمس وطلوع والشيور األياـ

 للتلمػػة ترجمػػة بوصػػىيا(( اليوميػػات))بػػػ عّرفيػػا فقػػد ياسػػيف آؿ حسػػف محمػػد أمػػا
 ىػػػي(( اليوميػػػة)) إف البريطانيػػػة المعػػػارؼ دا ػػرة فػػػي وجػػػا  ،(2)((الروزنامجػػػة)) الىارسػػية
 إف المحقػػػػؽ وقػػػاؿ الذاتيػػػة، واآلرا  والخبػػػرات، والمالحظػػػػات، للتجػػػارب، مييػػػو  تسػػػجيؿ

 .(3)((روزنامجتيما في والباخرز  الصاحب لمىيوـ موافؽ المعاصر التعريؼ ىذا))

 -يػػػػػومي تسػػػػجيؿ -األسػػػػاس ىػػػػذا علػػػػػ  -ىمػػػػا الروزنػػػػامجتيف أف يعنػػػػي وىػػػػذا
 وعلػػػ  المحقػػؽ، ايراىمػػ مػػػا وبحسػػب الذاتيػػة، اآلرا -الخبػػػرات -المالحظػػات -للتجػػارب

 . األدبية الذاتية السيرة جنس في يدخليما الذ  النحو

 فػػػي خارجيػػػة لبنيػػػة ممػػػثالً " المالحظػػػات" عنصػػػر فيػػػو يتػػػوف الػػػذ  الوقػػػت وفػػػي
" الذاتيػػة اآلرا /الخبػػرات/ التجػػارب" األخػػر  العناصػػر فػػ ف السػػيرذاتي، النّصػػي التشػػتيؿ

 . األدبي جنسلل اإلبداعي السياؽ ىذا في داخلي بنا ي تشتيؿ ذات

 ىػػذه يحتػػو  بأنػػو الروزنػػامجيتف لػػنص المحقػػؽ وصػػؼ فػػ ف األسػػاس ىػػذا علػػ 
 للتعريػؼ موافػؽ ىػذا نّصػو فػي البػاخرز  مىيػوـ وأف األدبػي، للجػنس المشّتلة العناصر
 نقػػػاش إلػػػ  يحتػػػاج أمػػػر البريطانيػػػة، المعػػػارؼ دا ػػػرة عػػػف المحقػػػؽ نقلػػػو الػػػذ  المعاصػػػر
 . الخصوص بيذا للتعريؼ موافقتيا مد  عل  والبرىنة العناصر ىذه في للتدقيؽ

 سػػػػياؽ تحديػػػػد وضػػػػمف اإلطػػػػار ىػػػػذا فػػػػي تػػػػوافر قػػػػد الروزنػػػػامجتيف نػػػػص إف إذ
 ومحػدود بسػيط جانػب وعلػ  ،"المالحظػات" مػف التثير عل  للمىيوـ المشّتلة العناصر
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 أف يجػػػب الثالثػػػة العناصػػػر فيػػػذه ،"الذاتيػػػة اآلرا  /الخبػػػرات /التجػػػارب" مػػػف ومختصػػػر
 المواقؼ، بيذه ترتبط عميقة حّية وتجارب فلسىية مواقؼ عبر الذاتية السيرة في تتأصؿ

 . للتعبير وسيلة الىف ىذا اعتماد عملية تسّوغ تبيرة قيـ عف وتتمّخض

 ال الػذ  العػابر، السػطحي بشػتليا إال توجػد فلـ النص ىذا في وجدت إف وىي
 شػػػامؿ مىيػػػومي نحػػػو علػػػ  العناصػػػر لتمثيػػػؿ تؤّىلػػػو عميقػػػة فلسػػػىية رؤيػػػة مػػػف ينطلػػػؽ
 . الىف ليذا التشتيلي الىضا  ضمف -ذلؾ بعد - إدراجو وتسّوغ ودقيؽ،

 للجػػنس الػػدقيؽ الىنػػي بػػالمعن (( أدبيػػة ذاتيػػة سػػيرة)) نعػػّدىا أف يمتننػػا ال بػػذلؾ
 تػػدويف" ىػػي وال" الػػنىس عػػف سػػاذجاً  حػػديثاً " تتػػوف ال أف يجػػب ألنيػػا السػػيرذاتي، األدبػػي
  والقصدية، والذتا  الجرأة مف تبير قدر عل  السيرة تاتب يتوف أف يجب بؿ ،"للمىاخر
 افتقدناه ما وىذا وحيوية، وصراحة بعمؽ حياتو وتجارب نىسو دخا ؿ عف يحّدثنا بحيث
 النوعيػة الخاصية ىذه مف تماماً  خال يتوف قد الذ  الباخرز  نص في تبير نحو عل 

 . والرواية والنقؿ الجم  في أتبر بدرجة وانيمؾ الميمة،

 الذاتيػػة السػػيرة فػػف خصػػا ص أبػػرز فػػي رأيػػاً  ذاتػػو الغػػرض لخدمػػة المحقػػؽ نقػػؿ
 العربػػػػي األدب فػػػػي الذاتيػػػػة الترجمػػػػة)) تتابػػػػو فػػػػي الػػػػدايـ عبػػػػد إبػػػػراىيـ يحيػػػػ  للػػػػدتتور
 علػ  يمثػؿ الػنص ىػذا أف يعتقػد التػي الذاتيػة، للترجمػة فنياً  مىيوماً  فيو يحدد(( الحديث

 فنػي بنػا  ليػا يتػوف أف المميػزة خصا صو أبرز فبأ يقضي أشتاليا، مف شتالً  ما نحو
 .(4)محتمة أدبية صياغة ومصاغة والشخصيات، األحداث فيو مرتبة واضح،

ذا  تتابػػو فػػي الػػدايـ عبػػد الػػدتتور قػػّدميا التػػي الػػثالث الخصػػا ص ىػػذه تانػػت وا 
 األحػػػػػػػػداث ترتيػػػػػػػػب /الواضػػػػػػػػح الىنػػػػػػػػي البنػػػػػػػػا " األدبػػػػػػػػي الجػػػػػػػػنس ىػػػػػػػػذا عػػػػػػػػف المبّتػػػػػػػػر

 فػ ف الروزنػامجتيف، نػص فػي تػوافرت قػد ،"محتمػة أدبيػة صياغة صياغتيا/واألشخاص
 . النص منيا وخال المحقؽ، وأىمليا التعريؼ، أغىليا أىمية أتثر أخر  خصا ص

 إلػػ  المسػػتند" الػػذاتي البعػػد" علػػ  البنػػا  ىيتػػؿ قيػػاـ ضػػرورة مقػػدمتيا فػػي لعػػؿّ 
 التػػي النوعيػة يمتػػوق فػي الػػذاتي البعػد ىػػذا قيامػو، وتبػػرر الموضػوع تىلسػػؼ فتريػة قاعػدة
 .  الذاتية السيرة بنا  فترة عليو تنيض مرتزياً  محوراً  الذات مف تجعؿ
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 التراثية الذاتية السيرة
 بالضة القـراءة وإشـكاليـة المحتوى

 لسياسػػػػة المحقػػػػؽ أخضػػػػعيا التػػػػي للمىيػػػػوـ المراجعػػػػة ىػػػػذه بعػػػػد نسػػػػتطي  ربمػػػػا
 السػػػيرة فػػػف دا ػػػرة ضػػػمف إدراجػػػو ىنػػػا المػػػراد األنمػػػوذج، عػػػف الػػػدفاع تسػػػتيدؼ واضػػػحة
 لديػػػو أصػػيلة برغبػػة نشػػػعر أف جنسػػو، مػػف ليسػػػت إضػػافية صػػىة الػػػنص ومػػنح الذاتيػػة،
 .آخر وأجناسي فني مجاؿ نحو توجيو لحقيقة خالفاً  األساس ىذا عل  النص لمقاربة

 الصػػنؼ إلػ  ينتمػػي أف يمتػف أنػػو الروزنػامجتيف نػػص صػياغة فػػي الواضػح إف
 الطػػاب  ذات الحتايػػات تسػػجيؿ علػػ  يقػػوـ الػػذ  الذاتيػػة، السػػيرة مػػف المحػػض اإلخبػػار 
 أو خبػػػر، أو تجربػػػة، شػػػتؿ علػػػ  تقػػػدـ وىػػػي بأجوا يػػػا، والتعريػػػؼ يػػػاوروايت الشخصػػػي
 للمػػذترات وتسػػجيؿ العارضػػة، لألحػػداث ميػػداني وصػػؼ يتخلليػػا مالحظػػة، أو مشػػاىدة،

 . األساس بالدرجة تاريخية لغاية تحقيقاً  صاحبيا تتبيا التي

 ىويػػػة لتحديػػػد ميمػػػاً  قرا يػػػاً  ميثاقػػػاً  تمثّػػػؿ التػػػأليؼ فػػػي المقصػػػدية أف فػػػي الشػػػؾ
 إذا -بقرا تو الوصوؿ أجؿ مف بحدوده ويتقّيد بو يلتـز أف المتلقي عل  األدبي، الجنس

 يقػرره لػـ مػا وىػو القػرا ة، بالغػة مرحلػة إلػ  -األخػر  الصػحّية الشػروط ليا توافرت ما
 يمتػف النص أف منو تقديراً  المحقؽ أضافو بؿ التتاب، ىذا لتأليؼ مشروعو في التاتب

 . ىذا أنموذجو في األدبي الجنس ىذا سياؽ ضمف يدرج أف

 :األحكام وعمىميت الفني البناء

 مباشػػػػراً  انتمػػػػا ً  تنتميػػػػاف أنيمػػػػا الروزنػػػػامجيتف لػػػػنص تحليلػػػػو فػػػػي المحقػػػػؽ قػػػػّرر
 التػي والبنا يػة الىنيػة المواصػىات وفػؽ علػ  ،((األدبيػة الذاتيػة السػيرة)) فػف إل  وحاسماً 
 فناً  فييا وقّدـ األدبية، الذاتية السيرة أنماط مف نمطاً  رأيو في تعدّ  إنيا إذ علييا، أسبغيا
 . شّتلتيا التي األدبي العمؿ عناصر في المالمح واضح

 لػػو وىيػػأ البػػاخرز ، أتقنػػو أدبػػي جػػنس)) أنيػػا إلػػ  نىسػػو الوقػػت فػػي يميػػؿ وىػػو
 حشػػد فػػي يجتيػػد إذ ،(5)((وبنػػا  وشخصػػيات ومشػػاىد أحػػداث جمػػاع مػػف الىنػػي اإلمتػػاع
 . الذاتية السيرة جنس في لالنخراط النص تؤّىؿ أف متفي التي العناصر مف شبتة

 : اآلتية األحتاـ أوردىما اللتيف المالحظتيف ىاتيف مف نستخرج أف ويمتننا
 . المالمح واضح فف -1
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 . الباخرز  أتقنو أدبي جنس -2

 . وبنا  وشخصيات ومشاىد أحداث جماع مف الىني اإلمتاع لو ىيأ -3
 تمامػػاً  دقيقػػة غيػػر(( المالمػػح واضػػح ففػػ)) عبػػارة فيػػو تتػػوف الػػذ  الوقػػت فىػػي

 أتقنػػو أدبػػي جػػنس)) وعبػػارة األجناسػػية، وىويتػػو الػػنص واقػػ  إلػػ  قياسػػاً  واضػػحة وغيػػر
طػػالؽ عموميػػة مػػف تخلػػو ال(( البػػاخرز   القواعػػد وضػػ  مػػف وخلػػو وصػػىية، ومجازفػػة وا 
 لػو أىيػ)) الثالثػة العبػارة ف ف أدبيًا، جنساً  بوصىو الوصؼ تحتـ أف يجب التي والقوانيف
 . متىاوتة وبنسب النص عموـ عل  تصدؽ قد(( الىني اإلمتاع

 يخرجػػػو ربمػػػا.....((  أحػػػداث جمػػػاع)) بوصػػػؼ العمػػػؿ محتػػػو  وصػػػؼ أف ثػػػـ
 ال الذاتيػػة فالسػػيرة الذاتيػػة، السػػيرة فػػف فػػي حضػػورىا الواجػػب ذاتيتػػو مػػف الشػػي  بعػػض
 ومشاىد أحداث جماع بأنيا - والمىيومي االصطالحي سياقيا في -توصؼ أف يمتف

 تلىيقيػًا، نحػواً  سػينحو الحػاؿ ىػذا فػي ػػ األقػؿ عل  ػ الىني البنا  ألف وبنا ، وشخصيات
 فقػػػد إذ البنػػػا ي، نظامػػػو مػػػف تبيػػػر جػػػز  فػػػي الروزنػػػامجتيف لػػػنص فعػػػالً  حصػػػؿ مػػػا وىػػػو

 أدبيػة لحػاالت والعػرض الجمػ  باتجػاه وذىػب السػاردة ذاتيػة السػير الػذات حوؿ التمرتز
 . خارجية

 إلػػ  يميػػؿ المحقػػؽ فػػ ف الػػنص ىػػذا تتابػػة مػػف األسػػاس الغايػػة صػػعيد علػػ  أمػػا
 لنظػػػاـ وضػػػعا التػػػي دميتػػػو فػػػي فعػػػؿ تمػػػا)) والتوثيػػػؽ، والحىػػػظ الجمػػػ  فػػػي عمػػػالً  عػػػّدىا
 منيـ، سم  ما لنا وحىظ بيـ، التق  وأدبا  لعلما  ونثراً  شعراً  فييا جم  أنو ذلؾ الملؾ،
 .(6)((ليـ ميماً  مرجعاً  أو مصدراً  تانت بحيث

 دا ػػرة مػػف العمػػؿ إخػػراج فػػي واضػػحاً  إسػػياماً  -تقػػديرنا فػػي -تسػػيـ الغايػػة ىػػذه
 موضػػوعية، أو علميػػة غايتيػػا تانػػت فػػ ذا الػػدقيؽ، االصػػطالحي بمعناىػػا الذاتيػػة السػػيرة
 يتػػوف أف بػػو فػػاألحر  ،-يػػر  مػػا بحسػػب -ليػػـ ميمػػاً  مرجعػػاً  أو مصػػدراً  الػػنص وتػػاف
 والحىػظ والجمػ  الروايػة واقػ  إف إذ ،((صػرالق دميػة)) السػالؼ بتتابػو ملحقػاً  أدبياً  عمالً 

 الدرجػػة إلػ  الدميػة، فػي الحػػاؿ ىػو تمػا العمػؿ واقػ  فػػي الواضػح الميػيمف ىػو والتوثيػؽ
 إنقػاذه -مػا نحػو علػ  العمػؿ منيػا يخػؿ لػـ التي -الذاتية العناصر فييا تستط  لـ التي
 .دبيةاأل التتابة أشتاؿ مف آخر شتؿ إل  وانصرافو ومرجعيتو، تاريخيتو مف
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 داخػػؿ اإلبػداعي الىعػػؿ علػ  -وعرضػاً  وروايػػة جمعػاً -الشػعر لسػػيطرة تػاف ربمػا
 تػدعونا التػي األسػباب مػف ميػـ سػبب البنا ي، للييتؿ العاـ الشتؿ عل  وىيمنتو النص
 ونوعيػاً  حاسػماً  انتمػا ً  ينتمػي الروزنامجتيف، لنص األدبي الجنس بأف اإلقرار عدـ عل 
 أو شػػعراً  يقػػوؿ األحيػػاف أغلػػب فػػي)) البػػاخرز  تػاف فقػػد األدبيػػة، الذاتيػػة السػػيرة فػػف إلػ 
 ينقليػا فػال القصػيدة مػف أبيات أو ببيت ويجتزئ معاصريو، مف غيره عف شعراً  لنا ينقؿ

 .(7)((الروزنامجة شرط ىو ما منيا ويقتصر تاملة،

 يقػوؿ تمػا -فييمػا الزوزنػي البػارع واألديػب البػاخرز  شػعر مػف ورد مػا بلػ  وقد
 عػػدد بلػػ  شػػعراً  أتثػػرىـ آخػػروف خمسػػة وغيرىمػػا بيػػت م ػػة خمػػس مػػف أتثػػر - قػػؽالمح
 والمعروض المجموع الشعر مف اليا ؿ التـ ىذا أف عل  فضالً  بيتًا، عشر تسعة أبياتو

جرا ػي، مخصػػوص نحػو علػ  الػػذات دا ػرة فػي يػدخؿ ال  مػػف آخػر قسػماً  أورد قػػد ف نػو وا 
شػػػعرا  مثػػػؿ مجنػػػوف ليلػػػ  والبحتػػػر  وابػػػف ل اقتباسػػػاً  أو تضػػػميناً  أثنا يمػػػا فػػػي)) الشػػػعر
 .(8)المعتز(

بداعيػة تبيػػرة  أغلػب ىػذا الشػػعر الػوارد فػػي الروزنػامجتيف ال يتمتّػػ  بقيمػة فنيػػة وا 
وال خصوصية شعرية متميزة، فيو شعر أخواني ومناسباتي ووصىي مجػرد وبسػيط، وال 

ألدبيػة، التػي يمتف في أ  مقياس أجناسػي أف يسػيـ ىنػا فػي خدمػة فػف السػيرة الذاتيػة ا
 يسع  المحقؽ إل  تتريسو ووصؼ ىذا النص بو .

ذا  علػػػ  المختلىػػػة الشخصػػػيات مػػػف للتثيػػػر البػػػاخرز  ذتػػػر ذلػػػؾ إلػػػ  أضػػػىنا وا 
 البصػػػرة"  يسػػػمييا التػػػي"  زوزف"  لػػػػ الخػػػارجي ووصػػػىو تػػػداخلي، غيػػػر وصػػػىي صػػػعيد

 علػػ  آخػػر، مرجػػ  أو مصػػدر فػػي يػػره لػػـ أنػػو المحقػػؽ عنػػو قػػاؿ نحػػو علػػ  ،"الصػػغر 
 أف يجب السيرذاتي المتاف بنية إف إذ حرتيًا، ارتباطاً  باألحداث ارتباطو عدـ مف الرغـ
 إنمػػا ذلػػؾ تػؿ فػػ ف السػيرذاتي، النّصػػي البنػا  فػػي الحػػدث بينػة مػػف يتجػزأ ال جػػز اً  تتػوف
 . آخر تتابي سياؽ في ويدرجو الذاتية، السيرة منطقة عف النص إبعاد في يسيـ

 افتتحػت التػي المتبادلة القصيرة الرسا ؿ مف عدد  عل الروزنامجتاف توافرت ثـ
 رسػػا ؿ ونجػػد الرسػػالة، بػػد  فػػي تاتبيػػا اسػػـ ويػػرد شػػعر، أثنا يػػا فػػي يػػرد وأحيانػػاً  بشػػعر
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 ألف الذاتيػة، السػيرة منطقػة عػف أخػر  مسػافة يبعػدىا مما فحواىا، أو إلييا إشارة وردت
 . النص بنية في الساردة الذات صورة تعّمؽ ال الرسا ؿ ىذه

 المتنوعػة، المػداخالت ىػذه فػي(( الػذات)) موقػ  أيف ىنا نتسا ؿ أف بنا فيجدر
سػػياميا بخارجيتيػػا تتسػػـ التػػي  السػػيطرة إلػػ  فيػػو تىتقػػر نحػػو علػػ  الػػذات، تغييػػب فػػي وا 
 ليػػػػا عالقػػػػة ال وتأنيػػػػا تبػػػػدو بحيػػػػث الىنػػػػي، العمػػػػؿ تيػػػػاف داخػػػػؿ الىعػػػػؿ مجريػػػػات علػػػػ 

 .حيو  أو أدبي حراؾ مف يحصؿ بما ليا جوىرية صلة وال المعروض بالموضوع

 فػي حسػب، لألحػداث ورابطػة سػياقية أداة ستتوف الحالة ىذه في(( الذات)) إف
 لحراتػػػو الجػػػوىر  والموّجػػػو للىعػػػؿ، األسػػػاس المحػػػّرؾ فيػػػو تتػػػوف أف يجػػػب الػػػذ  الوقػػػت

 الحالػػة ىػػذه فػػي البػػاخرز  نػػص فػػ ف لػػذلؾ أحداثػػو، السػػتقطاب فػػاعالً  ومرتػػزاً  الميػػداني،
 ذاتيػة سػيرة)) منػو أتثػر(( أدبيػة سػيرة)) -السػيرة لىػف النصػية التراتبيػة قيػاسم فػي -يعدّ 
 (( .أدبية

 فػػػػػػي عػػػػػػّوؿ البػػػػػػاخرز  أف المحقػػػػػػؽ أّتػػػػػػد الىنػػػػػػي العمػػػػػػؿ طبقػػػػػػات مناقشػػػػػػة فػػػػػػي
 بنيتػػا التػػي والمناسػػبات باألحػػداث يتصػػؿ مػػا فػػي القصصػػي األدا  علػػ )) روزنامجتيػػو

 ورسػػـ إلييمػػا، يلجػػأ اللػػذيف والوصػػؼ، دوالسػػر  وحواراتيػػا، وعالقاتيػػا والشخصػػيات عليػػو،
 .(9)((الشخصيات فيو وتحرتت األحداث فيو جرت الذ ( المتاف) البي ة

ذا  ال األتبػػر الجػػز  فػػ ف العمػػؿ، واقػػ  علػػ  ينطبػػؽ التػػالـ ىػػذا مػػف جػػز  تػػاف وا 
 وحواراتيػا وعالقاتيػا والشخصيات قصصيًا، منو أتثر حتا ياً  تاف األدا  إف إذ ينطبؽ،

 الػػرواة طريقػػة علػػ  فييػػا جػػا  والوصػػؼ والسػػرد واضػػح، قصصػػي نسػػي  ذات تتػػف لػػـ
يصاؿ الخبر إذاعة تقّصدىـ قدر القّص  يتقّصدوف ال الذيف  أف عل  فضالً  المعلومة، وا 
 . األحداث طبيعة مف نابعاً  يتف ولـ خارجيًا، وصىياً  رسماً  تاف المتاف رسـ

 تقػويـ صػدد في المحقؽ أورده الذ  التالـ والمقترحات التصورات ىذه يؤّتد ما
 دميػػة فػػي أسػػلوبو)) عػػف جيػػة مػػف يختلػػؼ يتػػف لػػـ إذ ىػػذا، عملػػو فػػي البػػاخرز  أسػػلوب
 عصػػػػػػػره تتّػػػػػػػاب أسػػػػػػػلوب عػػػػػػػف يخػػػػػػػرج ال)) أنػػػػػػػو تمػػػػػػػا ،(10)((الطػػػػػػػرد ورسػػػػػػػالة القصػػػػػػػر

 . أخر  جية مف (11)((وخصا صو
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 مػف وذخيرتػو المتنوعػة ثقافتػو مػف يىيد)) نىسو الباخرز  تاف نىسو الوقت وفي
 والتراتيػػػب المعػػاني إلػػ  التىاتػػو)) مػػف ويتثػػػر ،(12)((األسػػلوبية صػػياغاتو فػػي روثالمػػو 

 ىػػػذه عػػػف للتعبيػػػر مخلصػػػاً  جػػػا  نّصػػػو فػػػ ف ،(13)((وتضػػػميناً  واقتباسػػػاً  محاتػػػاة واأللىػػػاظ
 الذاتيػػػة السػػػيرة فػػػف إنجػػػاز نحػػػو للتوّجػػػو إخالصػػػو مػػػف أتثػػػر المتنوعػػػة الثقافيػػػة الػػػذخيرة
 .النّصي واإلنجاز التتابي التوّجو في ريحةص قصدية إل  يحتاج الذ  األدبية،

 األسػػػلوبية شخصػػػيتو البػػػاخرز  ُيىقػػػد األسػػػلوبية المواصػػػىات بيػػػذه المحقػػػؽ إف
 عنصػػر إف إذ ،((أدبيػػة ذاتيػػة سػػيرة)) عبرىػػا وينػػت  بيػػا يتىػػّرد أف يمتػػف التػػي الواضػػحة،
 فػػي والشػػؾ والتضػػميف، واالقتبػػاس بالمحاتػػاة قػػيس مػػا إذا نػػادراً  يتػػوف يتػػاد فييػػا اإلبػػداع

 وعميقػة الخصوصػية شػديدة ذاتيػة لرؤيػة يخضػ  أف يجػب األدبيػة الذاتيػة السيرة فف أف
 بػال معػروؼ أدبػي جػنس إلػ  ينتمػي نػص إلنجػاز واضػحاً  أجناسػياً  نيجاً  تني  التعبير،
 . جداؿ

 وىيمنػػػػت الشػػػػعر ، الحػػػػّس  عليػػػػو غلػػػػب)) فقػػػػد فنػػػػو بخاصػػػػية يتعلّػػػػؽ فيمػػػػا أمػػػػا
 األدا  وعناصػػػػػػر القصصػػػػػي األسػػػػػلوب ذلػػػػػؾ لػػػػػػوا غ مػػػػػف وخىػػػػػؼ العقليػػػػػة، الصػػػػػياغة

 يتتػب مػا تػؿ إلػ  يتسػرب الشعر  الحّس  ف ف شاعراً  تونو أف في ريب وال ،(14)((الىني
 . النثرية التتابة في وتمظيره وتدفقو انسياحو عل  السيطرة يتوجب ما وىو نثرًا،

 الىتػػػػر  الصػػػػعيد علػػػػ  أسػػػػلوبو فػػػػ ف عليػػػػو،(( العقليػػػػة الصػػػػياغة)) ىيمنػػػػة أمػػػػا
 مػ " منطقيػاً " يتنػاقض وأنػو السػيما وثقلػو، المصػطلح ىذا تثافة يحتمؿ ال ىنا المعرفيو 

 أمػػا القصصػػي، األسػػلوب مسػػتو  عػػف تقػػدـ فيمػػا وتحػػدثنا ،"الشػػعر  الحػػّس " مصػػطلح
 . والوضوح الدقة إل  يىتقر عمومي فمصطلح الىني األدا  عناصر أو عنصر
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 :العام االستنتاج

 المىيػػػػػوـ)) بػػػػػػ الموسػػػػػوـ(( الدراسػػػػػة ػػػػػػ تقػػػػػديـال)) خاتمػػػػػة فػػػػػي المحقػػػػػؽ توصػػػػػؿ
 العػػػاـ، شػػػتلو فػػػي الػػػنص عنيػػػا تمّخػػػض التػػػي االسػػػتنتاجات مػػػف جملػػػة إلػػػ (( والتحليػػػؿ
 . واإلطالؽ والعمومية الشموؿ مف التثير فييا ألحتاـ خضعت

 شػػتؿ علػػ  إلينػػا وصػػؿ تامػػؿ نػػص أقػػدـ)) المحقػػؽ رأ  فػػي الروزنػػامجتيف إف
 علػػ  نػػص وىمػػا. (15)((اليجريػػة الخػػامس القػرف مػػف األوؿ النصػػؼ فػػي. أديػػب يوميػات
 وشػتلي نػوعي فػرؽ -شؾ أدن  بال -وثمة أدبية، ذاتية سيرة وليس أديب يوميات شتؿ
 .األنموذجيف بيف

 يعػدّ  ف نػو التسمية، تانت أياً  المجاؿ ىذا في إلينا وصؿ تامؿ نص أقدـ وتونو
 مػػا علػػ  -فيػػو انىػػؽ  الػػذ التحقيػػؽ، فضػػؿ فيػػو للمحقػػؽ يحسػػب ميمػػاً  عمػػالً  نظرنػػا فػػي

 ىػػػػذه فػػػػي وجػػػػدؿ مناقشػػػػة موضػػػػ  ىػػػػو الػػػػذ  التقػػػػديـ ىػػػػذا وفضػػػػؿ ىػػػػا اًل، جيػػػػداً -يبػػػػدو
 . إياه منحو في انيمؾ الذ  األجناسي بالتوجيو ُيلـز ال لتنو المراجعة،

 الشػػتؿ بػػأف الىنػػي الشػػتؿ صػػعيد علػػ  للػػنص تحليلػػو مػػف المحقػػؽ اسػػتنت  تمػػا
 علػ  يقػوـ قصصي بأسلوب متتوب فيو لقديـ،ا في أدبية ذاتية سيرة في لو نظير ال))

 ،(16)((متميػػز أدبػػي وأسػػلوب واألحػػداث، والشخصػػيات والمتػػاف الزمػػاف ووحػػدة الحتايػػة
 ضػػمف إلدراجػػو تافيػػاً  فنيػػاً  سػػبباً  يتػػوف ألف تؤىلػػو ال أيضػػاً  الصػػعيد ىػػذا علػػ  وريادتػػو
 . معيف أدبي جنس

 إلػػ  يحتػػاج العموميػػةب المتسػػـ الحتػػـ ىػػذا مػػف تبيػػراً  قػػدراً  أف مػػف الػػرغـ وعلػػ 
 اجتيػػد ألنػػو الصػػواب، يجانػػب ال العػػاـ شػػتلو فػػي ف نػػو الػػنص، واقػػ  فػػي ميػػداني اختبػػار

 شػتلو باطنيػة فػي يتوغػؿ لػـ لتنػو محػدد، وتػأويلي تحليلػي أسػاس علػ  الػنص قػرا ة في
 . أدبية ذاتية سيرة النص عدّ  في خالصتو تسوي  مف يتمتف بحيث ومحتواه

 ىػػذه مػػف تػػؿ فػػي الىػػف مقػػدار مػػا ىػػو جمػػالي -فنػػي سػػؤاؿ ىنػػا ُيثػػار أف ويمتػػف
 .؟ أيضاً  النسيجي تشابتيا في الوحدات
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1)العدد  
       ن2002 كانـون األول 

 ن

 التراثية الذاتية السيرة
 بالضة القـراءة وإشـكاليـة المحتوى

 التػػي التػػراث تتػػب أتثػػر فػػي علييػػا نعثػػر قػػد أخػػر  اسػػتنتاجات تػػذلؾ واسػػتنت 
 والعلمػا ، الشػعرا  مػف طا ىػة بحىػظ)) -المحقػؽ بحسػب -الػنص انىرد إذ إلينا، وصلت
 .(17)((أخر  ج مرا في عليو نعثر لـ مما ونثرىـ، وشعرىـ

 جانبػاً )) سػياقاتو مػف معػيف سػياؽ فػي لنػا قػّدـ التتػاب أف في المحقؽ نظر تما
 وصػؼ يغىػؿ ولػـ ،(18)((اليجػر  الخػامس القػرف فػي زوزف فػي األدبيػة الحياة مف ميماً 
 . فييا الحياة وطبيعة لزوزف االجتماعية الحالة

 أال يجػػب خصوصػػاً (( يػػةاألدب الذاتيػػة السػػيرة)) و عمومػػاً (( الذاتيػػة السػػيرة)) إف
 فػػػي المػػػؤثرة ىػػػي وتتػػػوف بيػػػا يتصػػػؿ مػػػا فػػػي إال الػػػذات، لبانورامػػػا اعتبػػػار أل  تخضػػػ 
 مف ذلؾ عدا وما السيرة، أحداث مسرح إل  دخولو في األصيؿ والسبب أدبيًا، صياغتو
 بػػبعض اتصػػلوا أنػػاس يتتبيػػا التػػي تلػػؾ والسػػيما منيػػا، رتبػػة أقػػؿ يعػػدّ  ف نػػو السػػير أنػػواع
 دافػػ  ويتػػوف الصػػالت، تلػػؾ تػػاري  طريػػؽ عػػف وجػػودىـ يحققػػوف فيػػـ ظمػػا ،الع الرجػػاؿ
 ذلػػػؾ إلػػػ  اسػػػتناداً  التتابػػػة تتجلّػػػ  وال محضػػػًا، داخليػػػاً  ولػػػيس خارجيػػػاً  ذلػػػؾ فػػػي التتابػػػة
 . ثقافية سيرذاتية تتبة بوصىيا

 العمػؿ ىػذا أىميػة تتحقؽ -نر  حسبما- الروزنامجتيف حاؿ عليو تاف ما وىذا
 علػ  يعثػر ولػـ وغيػره، بروتلمػاف يعرفيػا لػـ فريػدة نسػخة عل  فيو عّوؿ المحقؽ أف في

 بحىػػظ يتصػؿ ميػـ ثقػافي منجػػز حقيقتػو فػي وىػو إلينػا، وصػػلت لمػا لػواله والػذ  سػواىا،
 . خاصة أىمية ذات تراثية مدّونة
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 :اهلىامش

                                                      

 أبػػي تػػأليؼ اليجػػر ، الخػػامس القػػرف مػػف بيػػةاألد الذاتيػػة السػػيرة فػػي نػػص -أديػػب يوميػػات (1)
 قاسػػػـ محمػػػد. د ليػػػا وقػػػّدـ حققيػػػا البػػػاخرز ، الطيػػػب أبػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف علػػػي الحسػػػف

 . 1989 الموصؿ، جامعة النشر، للطباعة التتب دار منشورات مصطى ،

 المعػػػارؼ، مطبعػػػة ياسػػػيف، آؿ حسػػػف محمػػػد ،-وأدبػػػو حياتػػػو -عبػػػاد بػػػف الصػػػاحب ينظػػػر (2)
 . 1957 بغداد،

 . 14:  أديب يوميات (3)
 النيضػة دار الػدايـ، عبػد إبػراىيـ يحيػ  الحػديث، العربػي األدب فػي الذاتية الترجمة ينظر (4)

 . 4: 1974 بيروت، العربية،
 . 15:  أديب يوميات (5)
 . 15:  ف.  ـ (6)
 . 16:  ف.  ـ (7)
 . 17:  ف.  ـ (8)
 . 16:  ف.  ـ (9)
 . 18:  ف.  ـ (10)
 . 18:  ف.  ـ (11)

 . 18:  ف.  ـ (12)
 . 18:  ف.  ـ (13)

 . 18:  ف.  ـ (14)

 . 18:  ف.  ـ (15)

 . 19:  ف.  ـ (16)

 . 19:  ف.  ـ (17)

 . 19ـ . ف :  (18)
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 ن

 توالي المنح في أدماء 
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ح 
َ
ه
َ
ة انب

َ
تب
ُ
ر
َ
خم ً

َّ
ار انن

َ
ح يف أمساء ثِم

َ
انِي املِن

َ
ٌ
َ
 ت

 ه(8001نبذر انذين انقرافِي )ت 

                                  أ.م. د.مكنـــد جادـــم محمـــد   
 ن

 

                                                            نيــــدار علــــي عبــــا   م.م.

 ن
                                    كلية اآلدابجامعة تكريت/

 كلية اآلدابجامعة تكريت/  ن

 
 وصػحه  آلػ  وعمػ  المرسػميف سػيد عمػ  والسالـ والصالة العالميف رب هلل الحمد

 .أجمعيف
 :بعد أما

 سػػػّطر  الػػػذ  المخطػػػوط المغػػػو  التػػػراث مػػػف الهائػػػؿ الكػػػـ أحػػػد عمػػػ  يخفػػػ  فػػػال
 عنػػ  لينفض ؛ الخمؼ مف وفاء نظرة رينتظ مازاؿ والذ  ،السمؼ مف األفاضؿ عمماؤنا
 .الدرر هنفائس العرهية المكتهة ويرفد الزمف غهار

 النخػؿ ثمػار أسػماء فػي المػن  توالي)ػه الموسومة الدراسة موضوع الرسالة وتعد
 نفػػض قررنػػا التػػي النفػػائس هػػذ  إحػػد  (هػػػ 1008 ت) الَقرافػػي الػػديف الهم ،لهػػدر ورتهػػة
 .عنها الغهار

 :قسميف عم  نقّسمها أف الرسالة في العمؿ ةطهيع اقتضت وقد

 الدراسة. قسـ :ؿاألو 

 التحقيؽ قسـ :واآلخر. 
 :مهحثيف عم  وهو الدراسة، قسـ :أوال
 .عصر  أهؿ في ومكانت ،العممية وآثار  حيات  القرافي الديف هدر :األول -
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 فضال وتالمذت ، وشيوخ  ووفات  ووالدت  وكنيت  اسم  عف الحديث تضمف وقد
 ثػػـ األشػػعار، مػػف نظمػػ  ومػػا المؤلفػػة الكتػػب مػػف العمميػػة آثػػار  أهػػرز عػػف لحػػديثا عػػف

 .عصر  أهؿ عند مكانت  عف هالحديث المهحث هذا ختمنا
 .اوصفه ،امصادره أهميتها، هها، التعريؼ:المن  توالي :واآلخر -

 أهميػة هيػاف مػ  الرسػالة عالجتهػا التػي المغوية هالمادة موجزا تعريفا تضمف وقد
 هيػػػػاف عػػػػف فضػػػػال الرسػػػػالة، موضػػػػوع تناولػػػػت التػػػػي األخػػػػر  المصػػػػنفات هػػػػيف الرسػػػػالة
 .الرسالة متف في هاستعمالها المصنؼ صّرح التي المصادر

العمؿ تـ التي المخطوطة هوصؼ المهحث ختمنا ثـ  .عميها ّّ
 أف نرجػو تحقيقػا  ( المػن  تػوالي) المخطوطػة فيػ  حققنػا فقػد ،(التحقيؽ) اآلخر القسم أما

 .في  ناوفق قد نكوف
 فاتػػ  ممػػا النخػػؿ ثمػػار أسػػماء مػػف جمعػػا العمػػؿ نهايػػة فػػي عميػػ  اسػػتدركنا وقػػد

 . المغة كتب هطوف في ذكرت وقد ،الرسالة في ذكرها
 .إليها توصمنا التي النتائج أهـ فيها أثهتنا هخاتمة العمؿ هذا ختمنا وقد

 غػػة،الم كتػػب أّمػػات هػػيف مػػا متنوعػػة مصػػادر عمػػ  هػػذا عممنػػا فػػي االعتمػػاد وتػػّـ 
 .والمتأخرة القديمة والتراجـ اإلسالمي،  والفق الشريؼ، النهو  والحديث

 سي د على والسالم ةوالصال العاملني، رب   هلل احلمد أن دعوانا وآخر
 .أمجعني وصحبه آله وعلى املرسلني
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 انذراسة:: أًال
 :مبحثين عمى وتنقسم

 املبحث األًل
رايف انذين بذر

َ
 عصره أىم يف ًمكانتو انعهمية حياتو ًآثاره انق

 :يأتي ما ويتضمن
 :حياتو: أًال
  الػديف هػدر)ػهػ المعػروؼ يػونس هػف أحمد هف عمر هف يحي  هف محمد:وكنيته اسمه 

 .(الَقرافي
  سػػنة القػػاهرة فػػي ولػػد أنػػ  إلػػ  لػػ  ترجمػػت التػػي المصػػادر أشػػارت :ووفاتههه والدتههه 
 .(1)(هػ1008)سنة توفي وفيها عاش وهها ،(هػ939)
  شيوخه: 
 :وهـ ل  ترجـ مف ذكرهـ شيوخ عدة عم  القرافي الديف هدر تتممذ دلق

 (.هػ961ت) االجهور  عمي هف الرحمف عهد  -1
 (.هػ981ت) الغيطي النجـ أحمد هف محمد -2
 . (هػ999ت) التاجور  محمد هف الرحمف عهد -3
 (.هػ1000هعد) الجيز  أحمد هف زيف -4
 (.هػ1000هعد ت) زكريا القاضي هف يوسؼ الديف جماؿ -5
 زكريا القاضي هف يوسؼ(. هػ1053ت) الهكر  الصفا أهي هف  يحي -6

 .(2)والد  عف أخذ وكذا

  تالمذته: 
 الػرؤوؼ عهػد هػف العاهػديف زيػف) هػو واحد تمميذ إل  سو  ل  ترجـ مف يشر لـ
 .(3)يد  عم  الحديث درس الذ ( المناو  الحداد 
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 :انعهمية آثاره:ثانيا
  موضػػػوعاتها اخػػتالؼ عمػػػ  المؤلفػػات فمػػػ كهيػػرا   ّ   جمعػػػا العػػالـ هػػػذا ألّػػؼ لقػػد

 يػد أف إالّ (الكػراريس حممهػا عػف عجػزت قػد: ) جػاور  مػف عنػ  قػاؿ حتػ  عمومهػا وتنوع
 :وهي ،(4)ل  ترجـ مف ذكرها منها هقي وما ،والنسياف هالضياع طالتها قد الزماف

 إحكاـ التحقيؽ هأحكاـ التعميؽ. -1
 .والقاموس الصحاح هيف النفوس ههجة -2

 التوكيد تحقيؽ في الفريد تحرير -3

 .الحضانة مف يجب لـ ما إسقاط صحة في اإلهانة تحقيؽ -4

 .التراجـ في فرحوف الهف،الديهاج توشي  -5

 .والمدهرة الولد الـ السيد ههة في المنتثرة الجواهر -6

 .الوظيفية عف الفراغ في المنفية الدرر -7

 .الكنائس شأف في النفائس درر -8

 .رسائؿ في الفق  -9

 .وقؼال أحكاـ هعض في رسالة -10

 .شرح التهذيب -11

 .شرح مختصر اهف الحاجب -12

 .شرح الموطأ -13

 .القدر ليمة هضياء الهدر شرؼ -14

 .خميؿ الشيخ مختصر شرح في الجميؿ عطاء -15

 .القاموس في ما هتحرير المأنوس القوؿ -16

 .(5)األعالـ في الزركمي هذكرها تفرد التي الهحث موضوع الرسالة عف فضال
 ذكرهػػا ومكاتهػػات ونثػػر شػػعر لػػ  كػػاف دفقػ ،مؤلفػػات مػػف ذكػػر  تقػػدـ عّمػػا وفضػال  

 أطهػػػاء رئػػػيس الصػػػائ  هػػػف الػػػديف سػػػر  العالمػػػة إلػػػ  كتهػػػ  هيػػػت منهػػػا ،(6)لػػػ  تػػػرجـ مػػف
 :فقاؿ يقهم  أن  ظانا   ل  فأرسم  آلخر دينارا   عن  دف  وقد ،مصر
                   بمنقصههه ٍ  القاضهههي عمهههى جنيههه َ  مهههاذا

                 لههههدينار أخههههذي فههههي الشهههه  مضههههمون ا  ف
 ف

 :(7)السر  فأجاه 
قتههههههههار نقهههههههه ٍ   بهههههههال تههههههههمّ  يابهههههههدرُ                     وا 

                 سههههههارِ  حكمههههههه البرايهههههها فههههههي وقاضههههههياً   ف
 ف
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                   تصههههرفه القاضههههي عههههن صههههرف َ  لقههههد
                 بهههههههههدينار دينهههههههههاراً  ُُ  تبهههههههههذل فكيههههههههه   ف

 ف
إالّ  تنسههههههه  حاشههههههها                     ذاولههههههه لموفههههههها ُُ

                 رالجهههها عمههههى بههههالنعمى بحههههار  َجههههر   ف
 ف

 فػػػػػي ورد مػػػػػا ذلػػػػػؾ ودليػػػػػؿ ،(والقػػػػػوافي األسػػػػػجاع مطهػػػػػوع) فيػػػػػ  قيػػػػػؿ كمػػػػػا فهػػػػو
 .النخؿ ثمار أسماء في نصوص ثالثة نظـ قد نرا  إذ الهحث موضوع المخطوط
 :عصره أىم يف مكانتو: ثانثا  

 هأنػ  لػ  تػرجـ مف وصف  قد هؿ ،عصر  عمماء أهرز مف القرافي الديف هدر يعد
 وقػد ،اإلتقػاف غاية مذهه  أتقف إذ – المالكي أعني – مذهه  وشيخ عصر  عمماء رئيس
 قيؿ ما مكانت  عمو عم  يدؿ ومّما ،عاما   الخمسيف نحو القاهرة في المالكية قضاء تقّمد
 الحػػػػؽ هػػػػيف الفاصػػػػؿ الفاضػػػػؿ القاضػػػػي عصػػػػر ، فػػػػي المالكيػػػػة قضػػػػاة أعمػػػػـ:)نحػػػػو فيػػػػ 
 .(8)ذلؾ غير إل ( والقوافي األسجاع مطهوع ،اطؿواله

 انثاني املبحث

 ًًصفيا ًمصادرىا بيا ًأىميتيا املنح انتعريف تٌايل

 :بانرسانة انتعريف: أًال
 األسػماء، هػذ  هػيف الػهم  ورتهػة النخؿ ثمار أسماء ههياف الرسالة المؤلؼ خّص 

ي أسػماء ثمػار النخػؿ الي المػن  فػذ  رسػالة سػميتها هتػو فهػ)) :قػائال   هتسػميتها الرسالة فهدأ
 .((ورتهة الهم 

ثػػـ ذكػػر مػػف أّلفهػػا مػػف أجمػػ  مادحػػا  إيػػا  هأهيات،وقػػد صػػرح هػػأف داعػػي التػػأليؼ 
 يرج  إل  خالؼ وق  في عهارة القاموس.

هدأ المؤلؼ هعدها ههياف رتهة الهم  هيف الهسر والخػالؿ مػوردا   النصػوص عمػ  
، وشػرح لغػات -وقػد وقفنػا عميهمػا -والقػاموس ذلؾ ورادا  عميها، إذ ذكػر نػّص الصػحاح

 مختصر الشيخ خميؿ.
وعنػػدما انتهػػ  مػػف تحقيػػؽ رتهػػة الػػهم  هػػدأ هػػذكر األسػػماء والصػػفات التػػي تعهػػر 

ورَد صػػػػاحب  ،ي الصػػػػحاحة النخػػػػؿ، فػػػػأورد نػػػػّص الجػػػػوهر  فػػػػعػػػػف مراحػػػػؿ نضػػػػج ثمػػػػر 
 ثـ أعقه  هذكر مذهب القاضي عياض في ذلؾ . ،القاموس عمي 

04 
 

 

  

 الفراهيدي جملة آداب
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى 1العدد ) 
       ن2002 كانـون األول 

 ن

 توالي المنح في أدماء 
 ثمار النخل ورتبة البلح

 
 

أقهػؿ الهسػر  (الزَُّهػو)هعد ذلؾ خالؼ المغوييف والفقهاء فػي مرتهػة  وأورد المؤلؼ
هػػػو أـ هعػػػد  ع فضػػػال عػػػف الخػػػالؼ فػػػي أصػػػؿ اشػػػتقاق  هػػػيف الثالثػػػي )َزَهػػػا( والرهاعػػػػي 

 )َأزَه (.
 ،اضفػػي القػػاموس، وعنػػد القاضػػي عيػػ ثػػـ خػػتـ المؤلػػؼ الرسػػالة هػػنظـ مػػا جػػاء

 وأهي الحسف الشاذلي مف ذكر ألسماء ثمار النخؿ .
 : أىمية انرسانة:ثانيا 

 فػي مؤّلفػا إلينا وصؿ ما إذ،النخؿ ثمار أسماء ههياف انفرادها في أهميتها تكمف
 النخػؿ ككتاب ثمر  عف الحديث متضمنا   عاـ هشكؿ النخؿ عف تحدث إنما الجانب هذا

 وحشػػية الهػػف والنخػػؿ السجسػػتاني، حػػاتـ ألهػػي والنخمة،األصػػمعي إلػػ  المنسػػوب والكػػـر
 .(2)النهطي
 :انرسانة مصادر: ثانثا  

 : اآلتي النحو عم  وهي ،وأعالـ كتب مف همصادر  المؤلؼ صّرح
 :وهي الكت ، :أوال
 . لمجوهر  الصحاح-1
 .آهاد  لمفيروز المحيط القاموس-2
 . الشاذلي الحسف ألهي ،خميؿ الشيخ مختصر لغات شرح -3

 ثانيًا: األعالم، وهم:
 أهو زيد األنصار  . -1
 القاضي عياض . -2

 هو الحسف الشاذلي.أ -3

 :رابعا  : ًصف انرسانة
 الحسػػنية الخزانػػة  هػػ تحػػتفظ مجمػػوع مػػف صػػفحات ثػػالث فػػي المخطوطػػة تقػػ 

 ( .7248) رقـ مجموع ضمف هالرهاط الممكية

 سػػػطرا عشػػػر تسػػػعة فػػػاألول  ،األخػػػر  عػػػف يختمػػػؼ صػػػفحة كػػػؿ أسػػػطر وعػػػدد
 مغرهػي هخػط لنسػخةا كتهػت وقد،سػطرا عشػر أحػد والثالثػة ،سػطرا عشػر ثمانيػة ،والثانية
 هػف خميفػة العزيػز عهػد أهػي مكتهػة إلػ  عائػديتها إلػ  يشػير تممّػؾ العنػواف صػفحة وعم 
 . الكواز  مشرؼ آؿ جهاـ هف رحمف آؿ



04 
 

 

  

 الفراهيدي جملة آداب
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى 1العدد ) 
       ن2002 كانـون األول 

 ن

 توالي المنح في أدماء 
 ثمار النخل ورتبة البلح

 
 

 (.هه4201) سن  أحمد بن بابا أحمد من نسخ  وقد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة األولى
 

 األولى الصفحة
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 خيرةالصفحة األ
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 احملقق: اننص: ثانيا
 

 (10)ثمار أدماء في  الِمَنح َتواِلي
 النخل
 البلح ورتبة
 

 الفقري للعبد

 المالكي الَقَرافي الدين بدر

 (11)جمرة أبي ابن العارف ذرية من

 به نفعنا اهلل
 آمني
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 وصحبه وآله محمد سّيدنا عمى اهلل وصّمى الرحيم الرحمن اهلل بسم
 :وهعد.ومجد  الحؽ لواء ه  أقاـ مف عم  والسالـ والصالة وحد  هلل الحمد
 إل  دعاني.الهم  ورتهة النخؿ ثمار أسماء في المن  هتوالي سميتها رسالة فهذ 

 :لجناه  داعيا وقمت ،الرعاية ووافر العناية ومزيد ،الوالية حؽ عميّ  ل  مف ذلؾ
                   عمههههههههى الَفَضهههههههلَ  الهههههههزوي ِعَمهههههههادُ  َدامَ 

 ف
                 ِمهههههههَن  َخيهههههههر ُموِلًيههههههها دُُّهورِ الههههههه َمهههههههر   

 ف
                   أشهههههجار  مهههههن الَفضهههههلِ  ِثمهههههارُ  ُتجَنهههههى

 ف
                  وَبَمهههههههههَ  ُبسههههههههر َبعههههههههدَ  َجنًيهههههههها ُرَطبههههههههاً  

 ف
 هػػػذا فػػػي تخالفػػػا   فيهػػػا وأف ،(12)القػػػاموس عهػػػارة فػػػي الكػػػالـ جػػػر  عنػػػدما وذلػػػؾ

 . التوفيؽ وهاهلل المقاـ

ؿَ  ألفَّ  الُهسر؛ قهؿ الَهَم ): )حاحالص في قاؿ  ثػـ َهمَػ    ثـ َخالؿ   ثـ َطم    التمرِ  أوَّ
: فيػ  القػاموس صػاحب قوؿ ونحو  .(14)انته  (13)((َهَمَحة الواحدة َتمر   ثـ َرطب   ثـ ُهسر  
 . انته  (15)((والُهسر الَخالؿَ  فهي ُمحركة   الَهَم ُ ))

 هاب في القاموس في  ووق م ،اله عم  ساهقة رتهة الخالؿ أفّ  كالمهما ومؤّد 
 . تجّوز وفي  ،انته  (16)((الَهَم ُ  َكَسَحاب   وَخالؿ  )):قاؿ إذ ذلؾ، يخالؼ ما الالـ

 خالشػػػػي مختصػػػر لغػػػػات شػػػرح فػػػػي (17)الشػػػاذلي الحسػػػػف  أهػػػو الشػػػػيخ نقػػػؿ وقػػػد
 يفػ هػو كمػا الخػالؿ (19)وهعػد الُهسػر قهػؿ الػهم  أعني رتهت  أفّ  المغة أهؿ عف (18)خميؿ

 ووهػػػػػػػ الهػػػػػػػاء  هضػػػػػػػـ الُهسػػػػػػػر):) ونّصػػػػػػػ  ،(20)الحػػػػػػػاء هػػػػػػػاب فػػػػػػػي قػػػػػػػاموسوال الصػػػػػػػحاح
 ُهُسػرة دتػ واح المشػددة [4]المهممػة الصػاد وكسػر النوف وفت  الميـ هضـ (21){الُمَنّصؼ}

ؿُ : المغػػة أهػػؿ قػػاؿ ،وضػػمها السػػيف هإسػػكاف  َخػػالؿ   ثػػـ (22)وكػػافور   َطمػػ   : النَّخػػؿ تمػػر أوَّ
 .انته . (23)((تمر ثـ رطب ثـ ُهسر ثـ هم  ثـ المخففة والالـ المعجمة الخاء  هفت
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 الُهسػػػر عمػػػ  تكمػػػـ عنػػػدما الػػػراء هػػػاب فػػػي الػػػهم  أيضػػػا   القػػػاموس فػػػي ريػػػذك ولػػػـ
 .(24)هناؾ ونّص 

ؿُ  الجػوهر  وقػوؿ))  والصػػواب جيػد غيػر (25)آخػر  الػ  َخػالؿ   ثػـ َطمػ    الُهسػر أوَّ
 فػػإذا وَخػػالؿ   ،(27)وَسػػراد   داؿ  َفَجػػ واسػػتدارَّ  اخضػػرّ  فػػإذا ،(26)َفسَّػػيباب   انعقػػد فػػإذا َطمػػ    أولػ :

غػػػو  َفهَ  شػػيئا   َكُهػػرَ 
ـ  ُمخَ  ثػػـ َفُهسػػر َـ َعظُػػ إذافػػ ،(28) طّػػ

 ـ، ثػػ(31)وبتُػػذن ـثػػ ،(30)وّكػػت  مُ  ثػػػـ ،(29)
وَمعػػو   فرطػػب   نضػػج  انتهػػ  إذا، فػػ(34)وَخاِلعػػة   وَخػػال    ،(33)ُثعػػدة ثػػـ ،(32)ُجميسػػة

 ـثػػ (35)
 (37).(((36)ألوؼ إل  مافإس ل  فيما المسموؼ الروض في ذلؾ في الكالـ وهسطت تمر

 .انته 

 ،(39)واإلغِريُض ،الطَّمػػػػػ ُ :  سػػػػػهعة النخػػػػػؿ درجػػػػػات (38)عيػػػػػاض لمقاضػػػػػي والػػػػػذ 
 .(40)والتمر ،والرَّطبُ  والزَُّهو، والُهسر، ،والَهَم ُ 

 ذ الػػ وهػػو ،الزَُّهػػو هعػػد الُهسػػر يجعمػػوف وقػػوـ ،(41)المغػػة أهػػؿ أكثػػر مػػذهب وهػػذا
 فيػ  ويقػاؿ ،(43)مػرار واح واصػفرار  النخؿ تمر يبط اهتداء: والزَُّهو ،(42)الفقهاء يستعمم 

 ،(45)اليصػػػ  : واوقػػػال ،(44)(َيزُهػػػو: ) الحػػػديث روايػػػات هعػػػض فػػػي وجػػػاء ُيزِهػػػي، َأزَهػػػ :
 .(47)انته  (46)َأزَه  األصمعي يعرؼ ولـ وَأزَه ، َزَه :  زيد أهو وقاؿ

 :فقمت القاموس في رته  ما نظمت وقد

                   عشههههرًاوواحًدا القههههاموس فههههي َعههههدّ  لقههههد
 ف

(48)تمر ألسماء 
                 َمحُسهو ُ  ص ّ  قد النخل 

 ف
                   َخاللههههههههههههُ  َسهههههههههههيا ٌ  َطمههههههههههه ٌ  َفأّولههههههههههههُ 

 ف
                 َمجُنهههههههو ُ  ُمَخههههههههَطمٌ  بهههههههُهسرٌ  وَيهعقههههههههُبهُ  

 ف
                   أتهههههى قهههههد المَخَطهههههم مسهههههبو  ُموَكههههه ٌ 

 ف
                 تُهههههذنو ُ  ويتمهههههو  ترتيههههه ٍ  وفههههه  عمهههههى 

 ف
                   بعههههههههههد ُ  وثعههههههههههد  يتمههههههههههو  ُجميسهههههههههه 

 ف
                 مطمهههههو ُ  تَهههههمّ  بهههههه تمهههههرٌ  رطههههه ٌ  كهههههذا 

 ف
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 حكػػػػػػـ فػػػػػػي لكونػػػػػػ ( َهغػػػػػػو  ) وأسػػػػػػقط المعػػػػػػدود، لُمخطَّػػػػػػـ صػػػػػػفة وَمجُنػػػػػػوب   [0]
 : فقمت عياض القاضي رته  ما نظمت وقد،الَخالؿ

سههب ٌ  النخههلِ  (42)ثمههار وأسههماءُ   كمهها ُِ
 ف                   حكى

َزكى عياض  وقد مثوى ٌُ                  معهدودُ  ص ّ  ًُ
 ف

                   بعهههههههههد ُ  واغهههههههههريٌض  َطمههههههههه ٌ  َفأّوُل ههههههههها
 ف

ُبسههههرٌ  َبمهههه  كههههذا                   َمحههههرودُ  طهههها َ  بههههه ٌُ
 ف

 ُُ                    َحمههههههى رطهههههه ٌ  كههههههذا زهههههههوٌ  وَيُروقُههههههُه
 ف

                 مقصهههههههودُ  تهههههههمّ  بهههههههه تمهههههههرٌ  ويعقُبههههههههُ  
 ف

 :فقمت ، تعال اهلل رحم  الشاذلي الحسف أهو الشيخ رته  ما نظمت وقد
(50)ثمههار وأسههماءُ 

                   سههبع ٌ  الَعههدّ  فههي النخههل 
 ف

طّيهههههههه َ  بميهههههههه  حكاههههههههها                   مثههههههههوا ُ  اهللُ  ٌُ
 ف

وكهههههههههافورٌ  َفطمههههههههه                     ُمهههههههههَهرتًبا َخهههههههههاللٌ  ٌُ
 ف

                 حمهههههوا ُ   َ َطهههههاَ  وقهههههد ُبسهههههرٌ  بمههههه ٌ  كهههههذا 
 ف

                   أمُرَهههههههها تَهههههههمّ  بهههههههه تمهههههههرٌ  رطههههههه ٌ  كهههههههذا
 ف

الَتعههههههدُ  قههههههالو  الُمَغهههههها وأَهههههههلُ                    فحههههههوا ُ  ُُ
 ف

 توفيقه. وحسن وعونه اهلل بحمد المفيد  الرسال  (51)تم 

 وآله ،حممد املرسلني أشرف على والسالم والصالة ،العاملني رب   هلل واحلمد
 . [3].العاملني رب   هلل واحلمد
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 :خامتة

 :باآلتي النتائج أهم إجمال يمكننا هذا عممنا ن اي  في
 مذههػ  عممػاء ورئيس،العمػوـ عمػ  عصػر  عممػاء أهػرز أحد القرافي الديف هدر ُيعد -1

 .الخصوص عم 
 عةالشػػػػػػري عمػػػػػػوـ فػػػػػػي والرسػػػػػػائؿ الكتػػػػػػب مػػػػػػف الكثيػػػػػػر القرافػػػػػػي الػػػػػػديف هػػػػػػدر ألّػػػػػػؼ -2

 . أشعار مف نظم  عما فضال العرهية والمغة،اإلسالمية
 ثمػػار أسػػماء فيهػػا يحصػػر أف حػػاوؿ رسػػالة افػػرد مػػف أوؿ القرافػػي الػػديف هػػدر ُيعػػد -3

 .عاـ هشكؿ النخؿ شجرة عف تحدث فقد سهق  مف أما ،هينها الهم  رتهة ويهيف النخؿ
 اتػ ف قػد أنػ  إال هػذ  رسػالت  فػي القرافػي الػديف هػدر قدمػ  مػا أهمية مف الرغـ عم  -4

 عميػ  اسػتدركنا وقػد النخػؿ، لثمػار أسػماء   مػف المغػة كتػب هطػوف فػي ذكػر مما الكثير
 .اسما   وعشريف خمسة

 سيد على والسالم والصالة،العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر
 أمجعني. وصحبه آله وعلى املرسلني،
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 اهلٌامش:
                                                      

 العػػػػارفيف وهديػػػػة، 89-3/88 عشػػػػر الحػػػػاد  القػػػػرف أعيػػػػاف فػػػػي األثػػػػر خالصػػػػة: ينظػػػػر (1)
 .12/108المؤلفيف ومعجـ، 7/141لمزركمي وأعالـ، 2/86

 .أنفسها المصادر:  ينظر (2)
 .أنفسها المصادر:  ينظر (3)

 الظنػػػػوف وكػػػػؼ، 89-3/88 عشػػػػر الحػػػػاد  القػػػػرف أعيػػػػاف فػػػػي األثػػػػر خالصػػػػة: ينظػػػػر (4)
يضػػػػػػػػػاح، 1628، 2/1046، 762، 1/358  العػػػػػػػػػارفيف وهديػػػػػػػػػة، 2/102 المكنػػػػػػػػػوف وا 
 .12/108المؤلفيف ومعجـ، 141 /7 وأالعالـ، 2/86

 .7/141ينظر : (5)
 .89-3/88، 319، 2/117خالصة األثر  (6)

 .3/89ينظر: المصدر نفس  (7)

 .3/88ينظر:المصدر نفس  (8)

 .103-102مقدمة المحقؽ، ينظر:كتاب النخمة (9)
وهػو مػػا سػيذكر  المصػنؼ هعػد قميػؿ فػي مػػتف ، تػاء )تمػار( والصػواب مػا أثهتنػا وردت هال (10)

 الرسالة.

، هػػ(599محمد هػف أحمػد هػف عهػد الممػؾ هػف موسػ  هػف أهػي جمػرة المرسػي األمػو  )ت (11)
اإلنهػاء  فقي  مػالكي ولػد ب )مرسػية( تقّمػد قضػاء مرسػية وهمنسػية وشػاطهة لػ  كتػب منهػا :

قميػػػػػػػػد ال، هأنهػػػػػػػػاء هنػػػػػػػػي خطػػػػػػػػاب واألعػػػػػػػػالـ ، 8/286تقميػػػػػػػػد.ينظر : معجػػػػػػػػـ المػػػػػػػػؤلفيف وا 
 .5/319و2/136

 .943ينظر :القاموس المحيط  (12)

وتػػػاج العػػػروس ، 2/414والمسػػػاف، 1/25وينظػػػر : مختػػػار الصػػػحاح  105الصػػػحاح : (13)
6/318. 

أورد الناسػػخ هعػػد كممػػة )انته (عهػػارة)وال مػػؤد  كالمهمػػاي( زائػػدة   فػػي غيػػر موضػػعها  (14)
 زيادة هقوسيف صغيريف في طرفي العهارة.وأشار ال  هذ  ال
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ولعم  جعؿ الهم  هيف الخػالؿ والُهسػر ؛ألف الػهم  هػو ))الخػالؿ ، 186القاموس المحيط  (15)
 فهو مرتهة هيف الخالؿ والهسر .، 1/229ما داـ أخضر(( المحيط في المغة 

ولعمػػػػػ  فػػػػػي ذلػػػػػؾ يسػػػػػتند عمػػػػػ  سػػػػػاهقي  كالخميػػػػػؿ وأهػػػػػي حػػػػػاتـ ، 943المصػػػػػدر نفسػػػػػ   (16)
الػػذيف ذكػػروا أفّ  الخػػالؿ يػػراد ، والفيػػومي والَزهيػػد ، واهػػف منظػػور، واألزهػػر ، لسجسػػتانيا

وال وجػ  لمػػا ألمػػ  هػػ  ، فػػال تعػػارض عمػ  ذلػػؾ هػػيف النصػػيف، منػ  الػػهم  همغػػة أهػؿ الهصػػرة
وتهػػػذيب المغػػػة ، 146وكتػػػاب النخمػػػة ، 4/141المصػػػنؼ مػػػف اعتػػػراض . ينظػػػر: العػػػيف

 .28/432وتاج العروس ، 1/60ح المنيروالمصها، 11/220والمساف ، 6/303

الشػاذلي طريقػة وههػا عرؼ)نػور ، هػػ( المصػر  مولػدا939عمي هػف محمػد المنػوفي )ت  (17)
لػػ  تصػػانيؼ ، ههػػا يولػػد هالقػػاهرة وتػػوف، لغػػو ، نحػػو ، محػػدث، أهػػو الحسػػف( فقيػػ ، الػػديف

وشػػفاء العميػػؿ فػػي لغػػات ، وتحفػػة المصػػمي، كثيػػرة منهػػا: عمػػدة السػػالؾ عمػػ  مػػذهب مالػػؾ
 .5/11واألعالـ ، 7/230خميؿ . وهو الذ  اعتمد  المصنؼ . ينظر: معجـ المؤلفيف 

هػػػػ( . 767)  المتػػػوف، هػػػف إسػػػحاؽ الجنػػػد  المػػػالكي ؿلخميػػػ، وهػػػو فػػػي فػػػروع المالكيػػػة (18)
 .2/207ينظر:الدرر الكامنة 

عنػػػػ  وعميػػػػ  عهػػػػارة وردت فػػػػي المخطػػػػوط )هعػػػػد ( والصػػػػواب مػػػػا أثهتنػػػػا  وهػػػػ  يسػػػػتقيـ الم (19)
 .1/84صاحب المغرب في ترتيب المعرب إذ يقوؿ:))الهم  قهؿ الُهسر وهعد الخالؿ(( 

 .314والقاموس المحيط ، 105ينظر:الصحاح  (20)

وهػػو مسػػاواة اإلرطػػاب الُهسػػر هػػأف يهمػػ  نصػػفها ويسػػم  المناصػػؼ أيضػػا . ينظر:كتػػاب  (21)
 .10/179وتاج العروس ، 11/123والمخصص ، 148النخمة 

، 139الكػػافور وعػػاء الطمػػػ  وقشػػرها وهػػ  يسػػػم  الطمػػ  أيضػػا  . ينظػػػر : كتػػاب النخمػػػة  (22)
 .11/120والمخصص

النص مف شرح أهي الحسف الشاذلي عم  مختصػر الشػيخ خميػؿ المسػّم  )شػفاء العميػؿ  (23)
والقػاموس المحػيط ج، 105في لغات خميؿ( ولـ نقؼ عمي  ومػا أورد  مػأخوذ مػف الصػحاح 

314. 
 .313اموس المحيط الق (24)

 .105ينظر: الصحاح  (25)
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وهػػػػو )السػػػػّياب( هػػػػالفت  والتشػػػػديد )والَسػػػػياب( ، وهػػػػو انعقػػػػاد الطمػػػػ  حتػػػػ  يصػػػػير همحػػػػا (26)
ّمػػاف، هػػالفت  والتخفيػػؼ، كسػػحاب ومػػػنهـ مػػف جعمػػ  لغػػة واد  القػػر  فػػػي ، و)السُّػػيَّاب( كرُّ

: هػؿ )السػياب(، الهم  ينظػر : كتػاب النخػؿ الػهم  الػذ  قػد ذهػؿ وريحػ  يسػتطاب  وقاؿ قـو
، 2/281 والمحػػيط فػػي المغػػة، 1/156وجمهػػرة المغػػة ، 146وكتػػاب النخمػػة ، 77والكػػـر 

، 8/588والمحكػػػػـ ، 11/121 والمخصػػػػص، 527والصػػػػحاح ، 13/68وتهػػػػذيب المغػػػػة 
 .3/88وتاج العروس ، 3/19والمساف

خػػؿ والكػػـر وهػػو اخضػػرار الػػهم  واسػػتدارت  قهػػؿ أف يشػػتد همغػػة أهػػؿ نجػػد.ينظر: كتػػاب الن (27)
، 12/286المغػػػػػػة  بوتهػػػػػػذي، 2/99فػػػػػػي المغػػػػػػة  طوالمحػػػػػػي، 146النخمػػػػػػة  بوكتػػػػػػا، 77

وتػػػػػاج ، 11/104 والمسػػػػػاف، 7/324 ـوالمحكػػػػػ، 11/121والمخصػػػػػص، 159والصػػػػػحاح
 .28/193العروس

وخّصػها أهػو حنيفػة هالُهسػر إذا كهػرت ، الهغوة:الثمرة قهؿ أف يتـ نضجها ويسػتحكـ يهسػها (28)
أ  :قهػؿ أف يسػتحكـ يهسػها. ، غوة:التمرة التي اسود جوفها وهي مرطهةوقيؿ هؿ :اله، شيئا  

، 11/121 والمخصػػػػص، 1/271ومقػػػػاييس المغػػػػة ، 1/442ينظػػػػر: المحػػػػيط فػػػػي المغػػػػة 
 .37/177 وتاج العروس، 14/75والمساف، 6/76والمحكـ 

، 1/345الُمخطـ مف التمر الذ  صارت في  خطوط وطرائؽ .ينظػر:المحيط فػي المغػة  (29)
، 5/129والمحكػػػػـ ، 11/121والمخصػػػػص، 305 حوالصػػػػحا، 2/189 اييس المغػػػػةومقػػػػ

 .10/179وتاج العروس، 12/188والمساف 
فيقػاؿ فيػ  : ، التوكيت ظهور أدن  سػواد أو صػفرة هػنقط مػف اإلرطػاب عمػ  رأس الُهسػرة (30)

وهعضهـ جعمها هالهاء)موكب( والصواب ما تقدـ.ينظر: كتػاب النخػؿ والكػـر ، ُهسر ُموكت
، 1157والصػػػػػػػػػحاح ، 218-10/183وتهػػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػػة ، 148وكتػػػػػػػػػاب النخمػػػػػػػػػة ، 77

 .5/135وتاج العروس، 1/803والمساف، 2/25 وأساس الهالغة، 11/122والمخصص

والضػػـ فيػػ  لغػػة هنػػي أسػػد ، وهػػو )التَّػػذنوب( هػػالفت ، هػػو الُهسػػر الػػذ  أرطػػب مػػف أذناهػػ  (31)
، 148 وكتػػػػاب النخمػػػػة، 77ينظػػػػر: كتػػػػاب النخػػػػؿ والكػػػػـر  وههػػػػا ضػػػػهط المصػػػػنؼ المفػػػػظ.

، 10/80والمحكػػػػػػػـ، 11/123والمخصػػػػػػػص، 376والصػػػػػػػحاح، 1/306وجمهػػػػػػػرة المغػػػػػػػة 
 .441-2/440وتاج العروس، 1/390والمساف
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ينظػر:  هي الُهسرة التي أرطهػت كمهػا وهػي صػمهة لػـ تنهضػـ هعػد فػإذا النػت فهػي ثعػدة. (32)
وتػػػاج ، 3/104والمسػػػاف، 11/123والمخصػػػص، 187والصػػػحاح، 2/117تهػػػذيب المغػػػة 

 .5/514-7/466العروس
هي الُهسرة التي أرطهت كمها والنت هعد أف كانت صمهة التنهضػـ. ينظػر: كتػاب النخػؿ  (33)

والمخصػػػص ، 138والصػػػحاح، 2/117وتهػػػذيب المغػػػة، 1/80وأدب الكاتػػػب ، 77والكػػػـر
 .10/179-7/466وتاج العروس، 3/104والمساف ، 1/140والمحكـ، 11/123

ينظػر:  ت كمها حت  تخم  قشرها مف رطوهتها وتسػم  المنسػهتة.وهي الهسرة التي نضج (34)
، 1/115وتهػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػة ، 1/10والمحػػػػػػػػيط فػػػػػػػػي المغػػػػػػػػة، 77كتػػػػػػػػاب النخػػػػػػػػؿ والكػػػػػػػػـر 

وتػػاج العػػروس ، 8/79والمسػػاف، 1/140والمحكػػـ، 11/123والمخصػػص، 312والصػػحاح
2/520. 

، 1/38مغػػة والمحػػيط فػػي ال، 2/267وهػػو الرطػػب الػػذ  أرطػػب هسػػر  أجمػػ  ينظػػر:العيف (35)
، 3/205واالفعػػػػػاؿ، 11/123والمخصػػػػػص، 993والصػػػػػحاح ، 5/335ومقػػػػػاييس المغػػػػػة 

 .39/544وتاج العروس، 15/289والمساف

 والصواب ما أثهتنا . وردت في المخطوط )األلوؼ( (36)
 .314القاموس المحيط  (37)
لػ  كتػب منهػا ، هػ(476ولد سنة )، عالـ المغرب الحافظ، عياض هف موس  هف عياض (38)

: الشفاء وطهقات المالكية وشرح مسػمـ والمشػارؽ فػي الغريػب وشػرح حػديث اـ زرع وغيػر 
 .1/470لمسيوطي ، ينظر:طهقات الحفاظ هػ( .544ذلؾ توفي همراكش )

وقػد قيػؿ كػؿ أهػيض ، وقػد شػه  هػ  الهػرد، هو ما يتشقؽ عن  الطم  مف الحهيهات الهػيض (39)
فاالغريض ما فػي جػوؼ ، والغضيض وهعضهـ يطمؽ عمي  : الغيض، يقاؿ ل  االغريض

، 771والصػػػػػػػحاح، 8/146وتهػػػػػػػذيب المغػػػػػػػة ، 1/146الطمػػػػػػػ  . ينظػػػػػػػر: جمهػػػػػػػرة المغػػػػػػػة 
 .18/460وتاج العروس ، 7/202والمساف ، 5/351والمحكـ، 11/120والمخصص

والرائػػد فػػي ، لػػـ نقػػؼ عمػػ  نصػػ  فيمػػا تػػوافر لػػدينا مػػف كتهػػ  )إكمػػاؿ المعمػػـ هفوائػػد مسػػمـ (40)
نمػػػا وقفنػػػا عمػػػ  نػػػص مقػػػارب لػػػ  فػػػي شػػػػرح ، ومشػػػارؽ األنػػػوار( ،شػػػرح حػػػديث أـ زرع وا 

))..ألنػػ  قػػد قيػػؿ إف اإلنسػػاف  :مختصػػر خميػػؿ فػػي فصػػؿ الغسػػؿ  وتمامػػ الخرشػػي عمػػ  
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يشػػػه  التمػػػرة الف لهػػػا سػػػه  درجػػػات : طمػػػ  واغػػػريض وهمػػػ  وزهػػػو وهسػػػر ورطػػػب وتمػػػر(( 
2/355. 

فهػػػو تغييػػػر يمحػػػؽ ، لُهسػػػرأكثػػػر أهػػػؿ المغػػػة عمػػػ  أف الزهػػػو اصػػػفرار أو احمػػػرار يمحػػػؽ ا (41)
وتهػػػذيب المغػػػة ، 77لألصػػػمعي ، الهسػػػر فهػػػو متػػػأخر عنػػػ .ينظر : كتػػػاب النخػػػؿ والكػػػـر

، 1/279وأسػػػػػػػػػػػػاس الهالغػػػػػػػػػػػػة ، 460والصػػػػػػػػػػػػحاح، 3/30ومقػػػػػػػػػػػػاييس المغػػػػػػػػػػػػة ، 6/197
 .2/449والمساف

ومػن  الجميػؿ فػي شػرح مختصػر خميػؿ ، 2/355لمخرشػي ، ينظر: شػرح مختصػر خميػؿ (42)
2/463. 

، 1/279وأسػػػاس الهالغػػػة ، 6/197وتهػػػذيب المغػػػة ، 77تػػػاب النخػػػؿ والكػػػـر ينظػػػر: ك (43) 
 .2/449والمساف

وشػػػرح النػػػوو  ، 1/614ومشػػػارؽ األنػػػوار ، 5/167ينظػػػر: إكمػػػاؿ المعمػػػـ هفوائػػػد مسػػػمـ  (44)
 .4/352وتحفة االحوذ  ، 12/5وعمدة القار  ، 13/156عم  صحي  مسمـ 

قػػػػؿ صػػػػاحب التهػػػػذيب نصػػػػا تمامػػػػ  : ون، (4/74إلػػػػ  ذلػػػػؾ ذهػػػػب الخميػػػػؿ فػػػػي العػػػػيف ) (45)
وهػػو أف  قػػاؿ :، ))ورو  اهػػف شػػميؿ عػػف أهػػي الخطػػاب انػػ  قػػاؿ :اليقػػاؿ إال يزهػػي النخػػؿ

 .6/197يزهو((. :ؿوال يقا قاؿ :، يحمر أو يصفر
اهػو زيد:سػعيد هػػف اوس هػف ثاهػػت صػاحب كتػاب النػػوادر رو  القػراءات عػػف اهػي عمػػرو  (46)

 1/23مػ  نصػ  فػي كتاهػ  النػوادر ينظػر: الهمغػةهػػ و لػـ نقػؼ ع215هف العالء تػوفي عػاـ
 .4/220ومعجـ المؤلفيف3/92واألعالـ

يهػػدو انػػ  اعتمػػد فػػي ذلػػؾ عمػػ  هعػػض المصػػادر التػػي أوردت إنكػػار األصػػمعي )أزهػػ (  (47)
 13/156وشػػػرح النػػػوو  عمػػػ  صػػػحي  مسػػػمـ ، 460والصػػػحاح ، 3/30كمقػػػاييس المغػػػة 

ليؾ تحقيؽ ما ورد في كتب المغة عف ذلؾ:  .وا 
 ثهت الجمهور ثالثي ورهاعي هذا الهناء )زها وأزه ( ومنهـ مف جعؿ الثاني لغة.ا -1
))أهػػػػو عهيػػػػد عػػػػف  نقػػػػؿ صػػػػاحب التهػػػػذيب نصػػػػا ألهػػػػي عهيػػػػد عػػػػف األصػػػػمعي تمامػػػػ  -2

وفػػي لغػػة ، وهػػو الَزهػػو، قيػػؿ : أزهػػ  ُيزهػػي، األصػػمعي : إذا ظهػػر فػػي النخػػؿ الحمػػرة
 رهاعي وال ينكر.فاالصمعي هنا يصرح هال6/197أهؿ الحجاز : الُزهو(( 
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فػػػّرؽ اهػػػف األعراهػػػي هػػػيف داللػػػة الثالثػػػي والرهػػػاعي هقولػػػ : ))زهػػػا النهػػػت إذا نهػػػت ثمػػػر   -3
، 4/74. ينظػػر: لمػػا تقػػدـ: العػػيف 6/197وأزهػػ  إذا احمػػر أو اصػػفر(( تهػػذيب المغػػة 

، 4/409والمحكػػػـ ، 3/30ومقػػػاييس المغػػػة ، 460والصػػػحاح، 6/197وتهػػػذيب المغػػػة
-38/235وتػػػػاج العػػػػروس ، 1/117ار الصػػػػحاح ومختػػػػ، 1/279وأسػػػػاس الهالغػػػػة 

237. 

أورد الناسػػخ يسػػار الصػػفحة )ألسػػماء تمػػار( فوقهػػا )خ( مشػػيرا إلػػ  ورودهػػا فػػي نسػػخة  (48) 
 أخر  ههذا الشكؿ .

 وردت هالتاء والصواب ما أثهتنا . (49)

   .أثهتنا  ما والصواب هالتاء وردت (50)

  جمػ  مػف أسػماء ثمػار النخػؿ تتمثػؿ وقد توافرت عم، هقول  تمت ختـ المصنؼ رسالت  (51)
، والجػػػػداؿ، والسػػػػياب، والرطػػػػب، والهسػػػػر، والخػػػػالؿ والػػػػهم ، والكػػػػافور، هػػػػاالتي : )الطمػػػػ 

، والخالعػػة، والخػػال ، والثعػػدة، والجميسػػة، والتػػذنوب، والموكػػت، والمخطػػـ، والهغػػو، والسػػراد
 (.، والتمر، والزهو، واالغريض، والمعو، والمنصؼ

، هػػػيف االسػػػـ الصػػػري  والوصػػػؼ الػػػذ  يعهػػػر عػػػف حػػػاالت نضػػػج التمػػػر وهػػػي تتهػػػايف        
وتحولػػ  مػػف مرتهػػة إلػػ  أخػػر  والػػذ  يمحػػظ عمػػ  مػػا تقػػدـ أف المصػػنؼ قػػد فاتػػ  جمػػ  مػػف 

 األسماء واألوصاؼ استدركتاها عمي  مف كتب المغة وهي :
، 7/165ينظػػػر: تهػػػذيب المغػػػة ، الػػػهم  همغػػػة طػػػيء، )الِرمَخػػػة( والجمػػػ  :ُرَمػػػخ وُرمػػػخ -1

 .3/19مسافوال
ومػػنهـ مػػف جعمػػ  ، وهػػو الػػهم  األخضػػر، )الَسػػد ( ويمػػد )السػػداء( همغػػة أهػػؿ المدينػػة -2

 والمسػػػاف، 11/121 والمخصػػص، 2/271ينظػػر: المحػػػيط فػػي المغػػة  الػػهم  الػػذاو  .
14/377. 

 .2/414)الهقي ( الهم  عف كراع ينظر: المساف -3

 .6/17)اآلس( الهم  ينظر:المساف -4

وجمهػػػرة ، 146كتػػػاب النخمػػػة  تد وتظهػػػر تفاريقػػػ  ينظػػػر:)الَحَصػػػؿ( الػػػهم  قهػػػؿ أف يشػػػ -5
 .11/153والمساف، 1/218واالفعاؿ، 2/68ومقاييس المغة ، 1/542المغة 
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نصػف  ومػنهـ مػف   الػذ  همػ  االرطػاب مػف أسػفم  غػال )الُمَجزِ ع( وهو مف الرطػب : -6
وأسػػػػاس ، 11/123والمخصػػػػص، 1/453ينظػػػػر: مقػػػػاييس المغػػػػة  جعمػػػػ  إلػػػػ  ثمثيػػػػ  .

 .8/48والمساف ، 1/92الهالغة 

وهػػي صػػمهة لػػـ تنهضػػـ هعػػد وتسػػم  جمسػػة ، )الَمكػػَرة( هػػي التػػي دخمهػػا كمهػػا االرطػػاب -7
ومػػنهـ مػػف جعمهػػا الهسػػرة المرطهػػة والحػػالوة لهػػا . ، وقيػػؿ هػػي الرطهػػة الفاسػػدة، أيضػػا

 .5/184والمساف، 11/123ينظر:المخصص

 .11/123)الثغر( وهو انتهاء نضج الهسر.ينظر:المخصص -8

( وهو مػا جػر  فيػ  االرطػاب كمػ  وتسػم  )المنسػهت ( وهػي الخػال  والخالعػة )الُمنسهت -9
وكتػػاب ، 77ينظػر: كتػػاب النخػؿ والكػػـر  أيضػا التػػي خمعػت قشػػرها مػف تمػػاـ ارطاههػػا.

 .2/39والمساف، 1/10والمحيط في المغة، 148النخمة 

 .11/123والمخصص، 148كتاب النخمة  ينظر: )الُمَثّمث( هو الذ  رطب ثمث  . -10

مػػنهـ مػػف جعمػػ  الػػهم  فعػػـ هػػ  ومػػنهـ مػػف  )المغسوسػػة( : و لغسػػاة( وهػػو )الغاسػػي()ا -11
ومنهـ مف قاؿ :هي الهسرة التي أرطهت مف حوؿ تفروقهػا  ، قصر  عم  صغار الهم 

 .15/126-6/154 والمساف، 11/123المخصص  وهو أردأ الرطب . ينظر:

 .11/123المخصص ينظر:، )الُمعّضدة(: الهسرة التي أرطهت مف وسطها -12

)الُشػػمطانة( :الهسػػرة التػػي أرطػػب جانػػب منهػػا لػػيس غيػػر ويهقػػ  سػػائرها ياهسػػا ينظػػر:  -13
 .7/336والمساف، 11/123المخصص

)الُمحمِقػػػف أو الحمقانػػػ ( :الهسػػػرة التػػػي همػػػ  االرطػػػاب ثمثيهػػػا وقيػػػؿ هػػػؿ هعضػػػها.ينظر:  -14
، 11/123والمخصػػػػػػػػػػص، 148وكتػػػػػػػػػػاب النخمػػػػػػػػػػة ، 77كتػػػػػػػػػػاب النخػػػػػػػػػػؿ والكػػػػػػػػػػـر 

 .10/59ووالمساف

وهػػػػو الػػػػذ  يقػػػػاؿ لػػػػ  ، لوليػػػػ ( هػػػػو الػػػػذ  ينشػػػػؽ عنػػػػ  الكػػػػافور فهػػػػو اهػػػػيض كػػػػالهرد)ا -15
، 11/120ووالمخصػػػػػػػػص، 145كتػػػػػػػػاب النخمػػػػػػػػة  ينظػػػػػػػػر: أيضػػػػػػػػا . )االغػػػػػػػػريض(

 .8/41والمساف
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 وقيػػؿ : )الَضػحؾ( الطم :سػمي ضػحكا تشػهيها لػ  هػػالثغر فػي هياضػ  عنػد الضػحؾ . -16
، 1/172والمحػيط، 141وكتػاب النخمػة ، 77هو : الهم . ينظر:كتاب النخؿ والكـر 

والمسػػػاف ، 1/372وأسػػػاس الهالغػػػة    11/120والمخصػػػص، 4/56وتهػػػذيب المغػػػة 
10/460. 

وقيػػؿ هػػو يقاهػػؿ ، )الّشػػقحة( اذا اخضػػر الػػهم  وتمػػوف قمػػيال إلػػ  الحمػػرة قيػػؿ قػػد تشػػق  -17
، 147وكتػاب النخمػة، 77ينظػر: كتػاب النخػؿ والكػـر  الزهو في لغػة أهػؿ الحجػاز .

 .2/499سافالم، 11/122ووالمخصص
وقيػؿ هػو رد ء التمػر. ، أف يػدرؾ وهػو حمػو ؿ)القشـ( الهسر األهػيض الػذ  يؤكػؿ قهػ -18

 .484/ 12والمساف ، 11/122والمخصص، 8/264تهذيب المغة  ينظر:
 .147-144)الحانط( هو الهسر الذ  اشتدت حمرت .ينظر:كتاب النخمة  -19
 .144ينظر:كتاب النخمة  )القانيء(هو الهسر الذ  انتهت حمرت . -20
 .1/689والمساف، 11/122)القاِلب( هو الهسر األحمر.ينظر:المخصص -21
كتػػػػاب  ينظػػػػر: وهػػػػو الػػػػذ  قػػػػد َهػػػػِرش وشػػػػق  الحمػػػػرة.، )الُمَنّمػػػػؿ( يقػػػػاؿ: هسػػػػر منمػػػػؿ-22

 .148النخمة
 .148كتاب النخمة  ينظر: )الُمخِمَفة( هي الهسرة التي هم  الترطيب حنجورها . -23
لترطيػػب قريهػػا مػف قمعهػػا حتػ  يهقػػ  منهػػا حػوؿ القمػػ  مثػػؿ )الُمعّنقػة( وذلػػؾ إذا همػ  ا -24

 .148الخاتـ. ينظر: كتاب النخمة
المنسػهتة  ويقػاؿ لهػا أيضػا :، )الَمهوة( وهي الهسرة التي نضجت كمها فصػارت رطهػة -25

 .15/299والمساف، 11/123والمخصص، 148كتاب النخمة  ينظر: والمعوة .
 املصادر:

 مكتهػػة، الحميػػد عهػػد الػػديف محيػػي محمػػد :تحقيػػؽ، (هػػػ276ت) قتيهػػة الهػػف: الكاتهه  أد  -1
 .1963، الراهعة الطهعة، السعادة، مصر

 .1979، الفكر دار، (هػ538ت) لمزمخشر  : البالغ  أساس -2
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 اجلاحظ أدب يف والتطبيق التنظري بني لواقعيةا

 
 -ة يف التنظري :الواقعي -أوالً :

 واقعية احلدث : -1

حيف أراد الجػححظ أف يرمػـ رػ رة اانمػحف لػك مػل تو الالمػدد الانػححك   أراد 
ح خرجػت الرػ رة لػذذا اػ ، احلالػ  ال قػ ع لػك المػل ؾ ال  ػر  ،أف لت ف الر رة دقيقػ 

نحدرة عف أحػد الػ خالء  لػن اػف  ،، لأنو يرلضيح  يح حىح   لقد ذتر لك ال خالءعف ذلؾ
 يأتػؿ  ، ػؿ يتليػك اف ي ػير هلييػح  لقاػ  الخ ػز ،و أنػو ايأتػؿ الححجػ  اللػك ي ػليييح خل

الخ ػػزة ال ىاػػػحا أنيػػح قػػػد ءامػػت  حل ػػػكء الػػذ  ي ػػػلييو  لتنػػو ل خلػػػو ايريػػد أف ينقرػػػو 
  حاتؿ  

 -ويعمق الجاحظ عمى ىذا الحدث القصصي بما يأتي :
  لػو  أناػح اػح تػحف لػك )) ا يمج نك ىذا الحػرؼ ااخيػر   اف االػراط ا ءحيػ

أ  طريقػػ    لأاػػح ا ػػؿ ىػػذا الحػػرؼ للػػيس ااػػح  ،أ  حجػػ  ،النػػحس  اػػح يجػػ ز لػػييـ ا لػػو
  (1)((ر حديث الرجؿ لأنو اف ىذه ال ح   أاح محئ ،نذتره

 -فالجاحظ يريد أن يقول في ىذا النص القصير الميم عدة حقائق :
االػراط الػذ  ي ػد  ا حل ػحا  هف الا ض ع يجب أف ا يخػرج اػف  اقميػ  المػل ؾ الػ   -أ

 ليو  
أ  )اػح تػحف لػػك   نػك ال  ػرهف الا ضػ ع يجػب اف يرػؼ المػل ؾ الػذ  يقػ   ػيف  -ب

  النحس( لمالا 
هف الا ضػػ ع يجػػب أف يرػػؼ المػػل ؾ الػػذ  ياتػػف اف يقػػ   ػػيف  نػػك ال  ػػر أ     -ج

  )احيج ز لييـ ا لو(

ــدالكريم  ــالم عبـ                                                                                        أ.م.د. عبـــدالجبار سـ
 ن

                      اللغة العربيـة /قسم للبنات جامعة تكريت/كلية التربية
 ن
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 خرػػػي   ىػػػذا أخيػػػراا هف الا ضػػػ ع قػػػد يلخػػػذ أمػػػل ب الحجػػػ   الػػػدلحع عػػػف مػػػل ؾ ال -د
 يخض  للانطؽ ال  ر  الاحلاؿ  

 ياتف أف نضيؼ ال   اقمي  الحػدث   هف الحػدث ال ػحذ  ال ريػب الػذ  يملاػد 
 لتنػو  اقمػك  قػد لمجػز الل ػ   ،أ  مػل ؾ ءريػب ،أ  اظير امػيف ،عل  ظحىرة خحر 
نػحدر  لتف اف الحػدث  ،أ  نقلو ا  رماو ا ألف الحدث ءير  اقمك ،عف اللم ير عنو

 -ال ق ع  لذلؾ لأنو يق ؿ  
اف التلحب ا ير ر  ،)) ىذا    يو هناح يطيب جداا هذا رأيت الحتحي   مينيؾ

   (2)(( حقحئقو ، عل  حد ده ،لؾ تؿ  كء  ا يحلك لؾ عل   تنيو
 لك م يؿ أف يلضح ق ؿ الجححظ ىذا لػال  ػأس أف يمػجؿ الحػدث أ  الرػ رة 

 -ؿ الجححظ  اللك أمل ج ت ىذا اللمليؽ   قح
 جملػػػ ا لػػػك  ،زار ق اػػػحا لػػػأترا ه  طي ػػػ ه ، لػػػـ أرث ا ػػػؿ ا ػػػك جميػػػر الط مػػػك))

لأدخؿ أر مو لحتيح اف  حطف ال ي  اخحللو  ،لحتلو  يلو المليح ، حر و  م للو ءحلي 
هذا رأيػػت  أف يحخػػذ اػػف ال حليػػ   ػػيئحا هذا حتيػػح اػػف لػػ ؽ  ىػػذا   ػػ يو هناػػح يطيػػب جػػداا 

  (3)((الحتحي   مينيؾ   الخ
 ىذا النص تأنو دع ة ا ترة لللر ير الينك 

 

 واقعية  احلوار : -2
 

ىنػحؾ االحظػػحت أرن اػػف الضػر ر  أف أقػػدايح  ػػيف يػد  الا ضػػ ع لػػك مػػ يؿ 
أا يليـ الدارس لك أنو  ض  لرضيحت ليس ليح  مد  اقمك  انيػح هف الاجلاػ  المر ػك 

 ميػدة عػف اللحػف  ق ؿ اامالـ تحف حريرػحا تػؿ الحػرص علػ  جمػؿ ل لػو نقيػ  خحلرػ 
 ،ا ضمؼ لييح اف لقديـ ليِظ لك ءير احلو أ  لأخيرع حرة الػ  ءيػر اتحنيػح ، الرتحت 

أ  لحػف  ،أ  حذؼ ل ير م ب نح    اف ءير لأ ير  مجاػ  ، زيحدة ح   ا لحئدة ليو
حلػػ  ارػػ ح ااحليػػحظ  أرػػ ؿ الل ػػ  المر يػػ   ق اعػػدىح  رػػيحنليح اػػف ا ػػتحؿ  ،عػػحاك
،   الء  ااداء  اامحليب الارطنم  قحن نحا يايز  يف الحن  اللراتيب المجا   ،المحاي 

هذ لػػػـ يلتلػػػؼ المر ػػػك لػػػك عرػػػر اػػػح ق ػػػؿ  ،الالتليػػػ  اللػػػك ل لمػػػد عػػػف الط ػػػ   ال مػػػحط 
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 اللرػػػن  ال ػػػديمك لياػػػح  ، ا لتلػػػؼ اللمقيػػػد الليظػػػك ،القػػػ ؿ لياػػػح ا ي ػػػمر  ػػػو ،اامػػػالـ
رات الامجم    ها اح يجكء عي  الخحطر  الم ح ، ؿ لجنب االيحظ الايج رة ، مر  و

  
ليػػذا عتػػس لػػػك نلحجػػو ااد ػػك حررػػػو علػػ  اػػػح  ر ػػو عػػف   حئػػػو اػػف اظػػػحىر 

   الحيحة المقلي   ال م ري   اقدار ممييـ ال  اللط ر
 ىنحؾ هلجحه يذىب ال  الق ؿ  لي ؽ المرب ق ؿ اامالـ لك الحضحرة  الامرل  

   اػػػف ىنػػػح  جػػػدنح أف الػػػ الد  (4)ل ػػػم ب ااخػػػرن ال ػػػمر  اػػػح لػػػرؾ لػػػأ يراا الايػػػزاا لػػػك ا
المر يػػػ  ق ػػػؿ اامػػػالـ تحنػػػت لزخػػػر  حيػػػحة حضػػػحري   لتريػػػ   لزىػػػر  حاد ػػػحء  امػػػحرليـ 

   (5)اانمحني 
 ، ألم حب ديني   أقلرحدي   ميحمي  أرليمت ليجػ  قػريش الػ  ارل ػ  ل ػ  أد يػ 

أجاػػػػػػ  علاح نػػػػػػح يرػػػػػػ غ لييػػػػػػح المػػػػػػرب أدعيػػػػػػليـ الدينيػػػػػػ   ألتػػػػػػحرىـ  أححميمػػػػػػيـ حلػػػػػػ  
  (6) ا ينيح عاح لك النيس ،عل  أف قري حا ألرح ل حت المرب،القداا 

عنػد  (7)لرحنيح ذلؾ اف اليمحد  اللػح ر  تػالـ األعػحجـ ،ل مدىح عف  الد المجـ
 ا  ، ا ت ت ػػػ  أمػػػد ، ا عجرليػػػ  قػػػيس ،ذلػػػؾ تنػػػح ا نجػػػد لػػػك تالايػػػـ عنمنػػػ  لاػػػيـ

    (8)تمتم  ر يم 
القداحء يححلظ ف علػ  جػ ىر   الر اي  ،أملار علاحء الل   ، لاح جحء اامالـ

لنقلػػػ ا هلينػػػح اادب المر ػػػك  تػػػؿ  ،، اححلظػػػ  ل ػػػيد ليػػػـ  حلدقػػػ   اللحػػػر   الل  يػػػؽالل ػػػ 
   امػػلطحع ا  ايػػحرة أف يايػػز ا رػػحيحو اػػف زائيػػو علػػ  (9)رػػيحلو الجاحليػػ   اامػػل  ي 

   (10)نح  اح لمؿ ا ف مالـ الجاحك
نيحيػػػ  المرػػػر اامػػػالاك  اطلػػػ  المرػػػر اااػػػ   حلػػػ    ا نتػػػحد ناضػػػك لػػػك

 تػػحف ال ػػمراء الػػذيف  ،يظيػػر الخػػالؼ عنػػد المػػرب  ػػيف أنرػػحر الجػػحىلييف  اامػػالاييف
يخرجػػ ف علػػ  الاححلظػػ  الل  يػػ   الدينيػػ  يلمرضػػ ف لمػػخط علاػػحء الػػديف  ر اة الل ػػ  

ؿ تػػػحن ا ا  ػػػ (11)الػػػذيف تػػػحن ا يترىػػػ ف تػػػؿ ليػػػظ دخيػػػؿ  ينيػػػر ف اػػػف تػػػؿ امػػػل ب رتيػػػؾ
 الخػػػر ج عػػػف القيػػػحس الػػػذ  يقلضػػػيو الرػػػرؼ  (12)يمػػػجل ف ال ػػػحذ  النػػػحدر اػػػف االيػػػحظ

   (13)المر ك
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عل  أف اف الايـ اف نالحظ أف الخالؼ  يف القداحء  الاحد يف أيحـ  نك أاي  
ذلػػؾ ألنػو تػحف يػػد ر  ،لػـ يتػف اػف المنػػؼ  ال ضػ ح  حيػث يمػػلحيؿ الػ  رػراع حقيقػك

 االحقػػ  علاػػحء  ،لػػ  مػػنف المػػرب لػػك ل ليػػح  أعرا يػػححػػ ؿ ))خػػر ج  مػػض ال ػػمراء ع
   (14) ر اة الل   أيحىـ عل  ىذا الخر ج ،المر ي 

اػػػف جحنػػػب أخػػػر لػػػحف حيػػػحة المػػػرب لػػػك المرػػػر اااػػػ   تحنػػػت أالػػػداداا لحيػػػحة 
الجػػحىلييف   ػػمرىـ الػػذ  عػػحد لػػك أ اخػػر القػػرف اا ؿ اليجػػر  لييػػرض أحلرااػػو علػػ  

  (15)النححة  الل  ييف عل  أخلالؼ اي ليـ  ألجحىحليـ ال مراء ااا ييف  يملي   ذ ؽ
تػحن ا  ، لطػ ر ألتػحرىـ ، ضػخحا  مػلطحنيـ ، ـ هف ااا ييف عل  ت رة  ػر ليـ

عل  أف الم حمييف تحن ا قد قطم ا الرل   يػنيـ   ػيف ، حديف لك ل ليـ  ميرليـ الظحىرة
ت لػك المرػر الم حمػك   لذلؾ لأف حدة الرراع الحقيقػك تحنػت قػد ن ػ (16)حيحة ال حدي 

هذ ظيرالرػػراع  مينػػو لػػك المرػػر الم حمػػك  (17)علػػ  ال ػػمراء الاحػػد يف اػػف الم حمػػييف
 امػػياح لػػك انلرػػؼ القػػرف ال ػػحنك اليجػػر  الػػ  درجػػ  أنػػو تػػحف االػػ ءاا  ػػحلخالؼ  ػػيف 

 أخللؼ اميـ ااد حء  الل  ي ف  ،أنرحر القديـ  الحديث  قد أخللؼ ال مراء الم حمي ف
 ظيػػرت الحيػػحة الم حمػػي  لػػك رػػ ر  اظػػحىر  (18) الامػػحنك  األنػػ اع الينيػػ  لػػك األليػػحظ

   لـ لتف امر ل  أ  األ ل  اف ق ؿ  جديدة 
هذ حػػػدث لػػػك المرػػػر الم حمػػػك لطػػػ ر حضػػػحر  ت يػػػر  ػػػاؿ تػػػؿ جحنػػػب اػػػف 
ج انػػب الاجلاػػ  الػػذ  أنيػػلح علػػ  عػػ الـ جديػػدة اػػف ال قحلػػ  المر يػػ  لضػػالا عػػف الحريػػ  

  (19)لملاحء  ااد حء لك محح  الملـ  الامرل اليتري  اللك  جدىح ا
 ػػػـ أ ػػػلداد الرػػػالت ااد يػػػ   ااجلاحعيػػػ   ػػػيف اااػػػ  المر يػػػ   اااػػػـ ااخػػػرن 
تػحليرس  الػػرـ   اللػػرؾ  الينػػ د   لتػحف اػػف   ػػحر ذلػػؾ تلػو أف ظيػػر اجلاػػ  ع حمػػك لػػو 

  (20)،  لو حضحرة لايؿ  و عف  دا ة ااعرابيتير جديد ل ، قحل  جديدة
ال ػمراء  التلػحب الم حمػي ف أد ػحا جديػداا لػـ لنلجػو للػؾ الحيػحة ال د يػ  لػك  لأنلج

تاػح أف الليػنف لػك  (21) للؾ الحيحة ال د ي  الالحضرة أيحـ  نػك أايػ  ،الجحىلي   اامالـ
حيػػحة الاجلاػػ  الم حمػػك لػػـ يقػػؼ عنػػد حػػد د الميحمػػ   ااقلرػػحد  أنػػ اع  اللػػرؼ  الزينػػ  
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ن ػر  أناػح لجػح ز ىػذا تلػو الػ  أف ياللػب اادب  ت يػر اػف  اللأنؽ لك امحنك ال مر  ال
  (22)الحقحئؽ الملاي   اليلميي   الارطلححت  االيحظ ااعجاي 

 ي د ا أف ظحىرة اازد اج الل ػ   لػدن أديػب المرػر الم حمػك تحنػت امػأل  ا 
ناػح تػحف  مضػيـ قػد ا لمػد  لػك  عػف المػليق      ػدا –احيحنػحا  –ل ير الحرج لػو هطالقػحا  ام

ملخداـ الح ار المحاك   م ب ذلػؾ  اجػو التلػحب  نحئيػ  الل ػ  لػك الحػ ار  ل لو اللحف  ام
لينحلػػؾ اليرػػح  ال د يػػ     ىػػك ل ػػ  اادب الراقػػك  ال ػػمراء  ااعػػراب  ىنحلػػؾ المحايػػ  
لػػك ااارػػحر  ىػػك ل ػػ  ال ػػمب   قػػد  اجػػو الجػػححظ ىػػذه ال نحئيػػ  لػػك أ نػػحء نقلػػو حػػ ار 

حئيػػح لػػك مػػ يؿ الرػػدؽ الػػ اقمك امػػحا  لػػذلؾ لقػػد عػػرض  راءه لػػدعح الػػ  ا ق ، خرػػيحلو
النظري  لك الا ض ع لاف أراد اف يلمحاؿ اػ  ادب الحيػحة الي ايػ     لاػح تحنػت النػحدرة 
ىػػك هحػػدن  مػػحئؿ لرػػ ير ال خرػػيحت لقػػد عػػرض الجػػححظ عػػدداا اػػف االتػػحر  ااراء 

 جلاحعي  الاخللي   لتحد تليح لترس  نحئي  الل   لياح يخص الط قحت اا ،ح ليح
لحيناػػح نقػػؿ تػػالـ ال خرػػيحت ااعرا يػػ   ال د يػػ  ر ن أنػػو يجػػب االلػػزاـ  ل ػػ  

 -ىذه ال خريحت  يذتر الجححظ ىذا الرأ   
 نحدرة اف تالـ ااعراب لأيحؾ أف لحتييػح ها  –حيظؾ اهلل  –)) ال  مامت 

 يػح  اخػحرج أليحظيػح ا  هعرا يح  اخحرج أليحظيح   لأنػؾ أف ءيرليػح  ػأف للحػف لػك هعرا
خرجت اف للؾ الحتحي   عليؾ لضؿ ت ير    ، أخرجليح اخرج تالـ الا لديف  ال لدييف

 تػػذلؾ هذا مػػامت  نػػحدرة اػػف نػػ ادر المػػ اـ  الحػػ  اػػف الػػح الح ػػ ة  الطمػػحـ لأيػػحؾ أف 
لمػػلماؿ لييػػح ااعػػراب أ  للخيرليػػح ليظػػحا حمػػنحا  لجمػػؿ ليػػح اػػف ليػػؾ اخرجػػحا مػػريحا لػػذف 

يػدت لػو  ي ػذىب امػلطح ليـ   ،ااالحع  يح  يخرجيح اف رػ رليح ذلؾ ييمد  اػف الػذ  أر 
  (23)((هيحىح  املاالحيـ ليح

 يطحلمنػػح  االحظلػػو ااخيػػرة حػػ ؿ  اقميػػ  الحػػ ار المػػحاك لياػػح يخػػص النػػ ادر 
 -اللك لملاد عل  الح ار ليق ؿ  

تػػػػالـ )) أنػػػػح أقػػػػ ؿ هف ااعػػػػراب ييمػػػػد نػػػػ ادر الا لػػػػديف تاػػػػح أف اللحػػػػف ييمػػػػد 
 ذلػػؾ الاخػػرج  للػػؾ الل ػػ   للػػؾ  ،ااعػػراب   اف مػػحا  ذلػػؾ هناػػح اعج لػػو للػػؾ الرػػ رة

الػذ  هناػح اضػحؾ  مػخيو   مػض تػالـ المجاػ   –المػحدة لػذذا أدخلػت علػ  ىػذا األاػر 
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 ح للػػو الػػ  رػػ رة أليػػحظ  ، اللخييػػؼ  الل قيػػؿ ،حػػر ؼ ااعػػراب  اللحقيػػؽ –الػػذ  ليػػو 
ة  النجح ػ    انقلػب الامنػ  اػ  هنقػالب نظاػو  ل ػدلت  أىؿ الار ء ،ااعراب  اليرححء

  (24)((ر رلو    
 يػػرن أف أ  ل ييػػر لػػك الحػػ ار اليرػػيح  الحػػ ار المػػحاك قػػد يػػ د  الػػ  عتػػس 

 -ال رض الذ  قرد هليو التحلب  ي يف ذلؾ  ق لو  
ذا تػػػحف ا ضػػػ  الحػػػديث علػػػ  أنػػػو اضػػػحؾ  انػػػو داخػػػؿ لػػػك  ػػػحب الاػػػزاح  )) ام

ف تػػحف لػػك ليظػػو مػػخؼ  أ ػػدلت  ،ااعػػراب الطيػػب لحمػػلمالت ليػػو  انقلػػب عػػف جيلػػو  ام
المػػػخحل   حلجزالػػػ  رػػػحر الحػػػديث الػػػذ   ضػػػ  علػػػ  أنػػػو ي مػػػر النيػػػ س  تر يػػػح  يحخػػػذ 

 لذلؾ لأف الجححظ لـ يل رع عف نقػؿ التػالـ الالحػ ف لػك مػ يؿ  اقميػ   (25)(( حتظحايح
 -  لقد ألح ارة تلب عل  النظحـ لخحط   قحئالا  ،الح ار  دق  ال رؼ

ف تنت  يياػ   ))هف تنت )م ٌ ( لحذىب ا  الم حع  عليؾ  حل رار   القنحص  ام
  (26)((لأمتت عف مت ت ال يحئـ

 -ثم يعمق عمى نقمو الحوار العامي بقولو :
 حتحيلك  ق ؿ الح ف اف ق لك   )هف تنت مػ ٌ (  لػـ أقػؿ  ،)) ا لنتر ا ق لك

   (27)ر الا لديف(()أف تنت م محا(  أنح اق ؿ هف ااعراب ييمد ن اد
 

 واقعية احلكم النقدي: -3
 

تاح قلنح مح قحا هف ميطرة المقػؿ  الانطػؽ علػ  اليتػر ااعلزالػك  علػ  الجػححظ 
ف المرػػ يحت الينيػػ  اللػػك مػػحدت لػػك للػػرات  تػػحف خلػػؼ ىػػذه النظػػرة ال اقميػػ  الجػػحدة    ام

 عرػ ي  القػػديـ ا ل  ػت للنقػحش  اللحليػػؿ الملايػيف لػػال ،اخلليػ  اػف لػػحريخ النقػد المر ػػك
 لذلؾ لذف  ، ا عر ي  الِمرؽ  ا المر ي  الق لي  ياتف أف لقؼ لنقحش المقؿ الانطقك

الجححظ أ ضح اقيحس ال اقمي  اليني  الذ  يأخذ  حليف الجيد  ميل  اف  محئؿ الليضؿ 
تاػح هف   (28) الامحي    تحف ىذا الاقيحس الينك ريح  جديدة لك لػحريخ اادب المر ػك

ال  ال اق   اح زاؿ تذلؾ  ليذا لػذف الجػححظ ي مػس ىػذه ال اقميػ  الينيػ  د ف أ   أقر يح
 -أىلاحـ  حلزاف  القدـ  المرؽ حيث يق ؿ  
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اف عحاػػ  المػػرب  ، ا أىػػحب الخرػػ ا  لييػػح ،)) القضػػي  اللػػك ا أحل ػػـ انيػػح
 ااعػػراب  ال ػػد   الحضػػر اػػف مػػحئر المػػرب ا ػػمر اػػف عحاػػ   ػػمراء ااارػػحر  القػػرن 

 لػػيس ذلػػؾ   اجػػب ليػػـ لػػك تػػؿ احقػػحل ه    قػػد رأيػػت أنحمػػحا اػػنيـ  ،لا لػػدة  النحئ ػػ اػػف ا
ي يرج ف أ محر الا لديف  يملمقط ف اف ر اىح    لـ ارث ذلؾ قط ها لك را ي  لل مر 
ءير  رير  جػ ىر اػح يػر     لػ  تػحف لػو  رػر لمػرؼث ا ضػ  الجيػد ااػف تػحف  لػك 

  (29)((أ  زاحف تحف
 -لفني الواقعي يقرر :فالجاحظ في مقياسو ا

هف عحا  المرب  ااعراب   مراء ال حدي   الحضر أج د  مراا اػف الا لػديف  لتنػو  -1
  ليس ذلؾ   اجب لك تؿ اح قحل ه(( ليس  رطحا الزاحا   لذلؾ لأنو يق ؿ ))

النص   ض النظر عف المرؽ  هف ال حث عف الجيد يجب أف يلـ عل  أمحس لني  -2
 -،  ي ضح ذلؾ  ق لو   الزاف

  ((  الجيد ااف تحف  لك أ  زاحف تحف))ل  تحف لو  رر لمرؼ ا ض
 ى  لك اقيحمو الينك ال اقمك الذ  يملاد عل  ج دة الا ض ع  ليس عل  المػرؽ 

 -أ  القدـ ييضؿ أ يحلحا ا ك ن اس عل  أ يحت الايليؿ هذ قحؿ  
 ليػػؿ لػػك هطػػراؽ أ يػػحت أ ػػك نػػ اس علػػ  أنػػو ا لػػد  ػػحطر أ ػػمر اػػف  ػػمر الاي))

  (30)((النحس لك اجلس تليب
انػو يقػـ  علػ  امػس ا  ، يرن أف ىذا الانيج الينك ى  الذ  يجب أف يمػ د

 ىػ  ليػح ت يملػرؼ  ػو النػحس  ،لق ؿ الػنقص  لملاػد علػ  اقػدار هجػحدة ال ػحعر  قدرلػو
 يملؿ م ب ليضيؿ اراجيز أ ك ن اس  أنيح  ، ت نو جزءاا اف الط يم  ال  ري  ،ل اقميلو

امحي   أ ك ن اس للجحرب الطرد تاح أنيح للايػز  رػيحء  لنيػ  عحليػ  لقػحؿ  لملاد عل 
 - 

لػػػك ىػػػذا التلػػػحب انػػػو تػػػحف عحلاػػػحا  ]أ  رجػػػز ا ػػػك نػػػ اس  [)) أنػػػح أتلػػػب رجػػػزه 
 را ي ا 

 قد لمب  حلتالب زانػح  عػرؼ انيػح اػح لػـ لمرلػو ااعػراب    ذلػؾ ا جػ د لػك 
 جػػ دة المػػ ؾ  ،اػػ  جػػ دة الط ػػ ىػػذا  ، ػػمره،  رػػيحت التػػالب املقرػػحة لػػك اراجيػػزه
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ذا لأالت  مره لضػللو ها أنػو لملػرض عليػؾ ليػو المرػ ي ، أ  لػرن   الحذؽ  حلل      ام
ف أعلرض ىػذا عليػؾ أف اىؿ ال د  أ دع  مراا  ف الا لديف ا يقحر  نيـ لك  ب    ام ،  ام

  (31)ا ل  حا(( حداتلذنؾ ا ل رر الحؽ اف ال حطؿ ا
 ،لجػححظ لملاػد علػ  النظػر لػك ال ػتؿ  الاضػا فل اقمي  الحتـ النقد  عنػد ا
 يردقو ال اقػ   ػأف الليػح ت ااتػف  ػيف ال ػمراء  ، أف يلـ ذلؾ عل  اح ي اف  و النحس

  (32) لتنو ا يق ـ عل  الزاف أ  المرؽ أ  ال دا ة  الحضحرة  ال  ذلؾ أ حر أ ف قلي  
   -ثانيًا: الواقعية يف التطبيق:
هنمتػػػحس ال اقميػػػ  لػػػك لرػػػ ير الحيػػػحة الاحديػػػ   ،نقرػػػد  حل اقميػػػ  لػػػك اللط يػػػؽ

 ،أ  اللحليلك  ال حث الملاك لأف ءل   المقؿ النحقد ، النيمك  النقد  ، ن حطيح اليتر 
ا  الق ػػ ؿ  ػػو ىاػػح  ، الانطػػؽ الجػػحد الػػذ  ي مػػد المقػػؿ عػػف اللنػػحقض الظػػحىر   ال ػػحطنك

 رلػػض ق  لياػػح  ،ل ػػ ا  الا ح ، رلػػض التػػذب ،اللػػذاف ي ديػػحف الػػ  ظيػػ ر ىػػذه ال اقميػػ 
 انيجحا  

 لػػك مػػ يؿ اعطػػحء رػػ رة  اضػػح  عػػف  اقميػػ  الجػػححظ لػػك أد ػػو لحنػػح نػػرن أف 
أ  حمػػػب ا ضػػػميح الملاػػػك أ   ،الػػػذات ا الحيػػػحة ،نجز ءىػػػذه ال اقميػػػ  حمػػػب ارػػػدرىح

 النيمك أ  الينك  
 الواقعية الذاتية : - 1

 ير عػػف  نقرػد  ػذلؾ لرػػ ير ال اقػ  اػػف خػالؿ الػذات  لػػيس اػف خػػالؿ اللرػ
ف ال اقمي  الذالي  ىك   ،طريؽ الر اي   النقؿ حل حا اف تحلب،   حعراا أىـ اح يايز ت - ام

ف أد نػػػح المر ػػػك ييلقػػػراػػػف  ػػػحعر الػػػ  ال اقميػػػ  الذاليػػػ  لياػػػح يخػػػص حيػػػحة  -احيحنػػػح-،  ام
  (33) لملنح هذا اح أمل نينح أ ح حيحف الل حيد  ،ايتريو

ظػػػػحت لت ػػػػؼ عػػػػف ا ػػػػحىدالو أ  لأننػػػػح نجػػػػد أنػػػػو قلاػػػػح لػػػػرؾ ايتػػػػر قػػػػديـ االح
 تحف الجححظ لك ال اقػ  اػف أ ائػؿ الػذيف  ،االحظحلو الخحر  أ  رد د لملو ازاء الحيحة

أىلا ا  رد د اليمؿ ال خري  لك  رػؼ الحيػحة  حيػث تػحف يػردد ت يػراا لػك أد ػو ع ػحرة 
 - 
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) لينقػػػػؿ لنػػػػح اػػػػح  ػػػػحىده  يتيينػػػػح أف نلخيػػػػؿ أ  نلرػػػػ ر أليػػػػحظ  )رأيػػػت   ػػػػحىدت 
 لرن الحيحة تاح ىك عل  عرر ىذا التحلب  التحلب ل

لحلجػػححظ لػػك الػػنص االػػك ينقلنػػح اػػف زاػػف حدي ػػو لػػك عاػػره الػػذ  اقلػػرب اػػف 
احئػػ  عػػحـ الػػ  زاػػف طي للػػو  ىػػ  لػػك التلػػحب اػػح زاؿ يقػػرأ القػػر ف التػػريـ علػػ  يػػد املػػـ 
رف ااطيػػحؿ  أيػػ  للػػرة زانيػػ   ػػيف زاػػف الر ايػػ   زاػػف ر ايلػػ    ينياػػح   ػػيف قػػحر  ىػػذا القػػ

 - اي   اقمي  ذالي  أت ر جاحاا  دق   لر يراا ؟ حيف قحؿ  
( تل حا ارة لك الحك  نحف لك التلثحب لمرض  –)) أنح حيظؾ اهلل لمحل   )رأيت 

لػػو رػػ ك يمػػا  ايػػديحا اػػف أ اد القرػػح يف  ىػػ  قػػحئـ ياحػػ  ل حػػو   لمػػض  جيػػو لثنثقثػػ ث 
 ػػطر الػػذ  د ف المظػـ الػػ  لخػرؽ اللحػػـ  ، نيلػو د ف ا ضػػ  الجيػػف اػف عينػػو اليمػػرن

 لػرؾ اقللػو رػحيحو    خػرج انػو اػف  ،،  جحنػب  ػدقوخده لرا   و القيحا عل   جيو
 أمػػتلو اليػػزع  ،  قػػك ال ػػالـ ا ي لػػحا قحئاػػحا ا ينػػ س ،الػػدـ اػػح ظننػػت أنػػو ا يمػػيش امػػو

  قك طحئر القلب  ـ خيط ذلؾ الا ض   )رأيلو(  مد ذلػؾ   ػير  قػد عػحد الػ  التلػحب 
 جيو اف ال مر ها ا ضػ  الخػيط الػذ  خػيط للػـ ينػ ح الػ  اف  ػر   اىػر   ليس لك

 ادعػح  اػحء حلػ  هذا راه رػحح   رد ه    ا  ػحؿ جػر اا  ا عليػحا  ا أرػح و ااػح يق لػ ف 
 لػػـ أجػػد أحػػداا اػػف للػػؾ الا ػػحيخ ي ػػؾ أنيػػـ لػػـ يػػر ا تل ػػحا قػػط  أتلػػب  ا  ،قليػػؿ  ا ت يػػر
ال قػحة ليػ  الػذ  قػد تل لػو  ااح الػذ   ل نػك عػف ىػ اء  ليذا الذ  )عحينت( ،ألمد ط محا 
  (34)((لؾ    

ليذه الر رة الذالي  ال اقمي  ل مرنح  حل ق   اػح ير يػو الجػححظ تاػح أنيػح لمطينػح 
عػػػدداا اػػػف الرػػػ ر الجزئيػػػ  ال اقميػػػ  لتػػػ ف  اجاليػػػح ىػػػذه الرػػػ رة الت ػػػرن للحيػػػحة  ىػػػذه 

الجػػػححظ حػػػيف خػػػرج لػػػك طلػػػب    ،رػػػ رة ذاليػػػ  أخػػػرن لرػػػؼ مػػػحر ال رػػػرة  الحػػػراس
 -قحؿ   الحديث

)) لقد )خرجت( لك  مض األمححر لك طلػب الحػديث للاػح رػرت لػك ار مػ  
الاحلػػ   ػػحر الػػ ث عػػدة اػػف التػػالب اػػف ضػػخحايح  ااػػح يخلػػحره الحػػراس   ل ينػػح أنػػح لػػك 
 ،ااحليػػػحؿ ليػػػ   قػػػد ء ػػػيننك هذ مػػػتلف مػػػتلٌو  احػػػدة امػػػحا  ػػػـ أخػػػذ تػػػؿ  احػػػد لػػػك  ػػػؽ

لػػحنليزت للػػؾ اليررػػ  اػػف أامػػحتيف عػػف  ،يك  مػػامت ن اػػ  أنمػػحفتحلخػػحئؼ الامػػلخ
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 لػـ) ت( تل ػحا  ق ؿ رجػالف  امياػح تلػب أرب ضػخـ   الن حح لقلت   هف ىينح لملو هذ ا
  (35)   ((ف عف الن حح  لملرف اف اليي   لوأنيف هناح أامت -قط أضخـ انو لقلت  

 الواقعية املوضوعية: -2
أ  اليتػر اػف خػالؿ اعلقػحده  ،رػ ر الحيػحة نقرد  يػح تػؿ اػح رن الجػححظ اػف

أ  جدة الا ض عحت  اضطر الجححظ لك م يؿ ال ر ؿ  ، رح    اقمي  ىذه الر ر
 يػػذه ال اقميػػ  الػػ  اػػداىح ااا ػػؿ اف يرػػ غ ليػػح الق اعػػد  الحػػد د  ي تػػد رػػدؽ ا  تػػذب 
الػػػر اة لل رػػػ ؿ  حلقػػػحر  الػػػ   اقميػػػ  خ ريػػػ  رػػػحدق  لػػػك مػػػ يؿ ال رػػػ ؿ الػػػ   اقميػػػ  

ض عي  لك النقؿ  ااخ حر لقد  ض  الجححظ قحعدليف ط قياػح علػ  اخ ػحره الار يػ  ا  
لقد رلض اح لنحقض  املححؿ، اح االنػ  لػك الط يمػ  ة خػرج عػف طحقػ   ،اللك يرلضيح

  (36)((أ  الاحم محت ، اخذ  حل اقمي  الاحت ا   ق انيف الط يميحت ،الخلق 
الملاػك أف يػ اف التحلػب أ    ى  يرن أنو اف الضػمؼ الملاػك لػك نقػؿ الخ ػر

أ  يمػػػػامو  لػػػػذلؾ لحنػػػػو يػػػػرن أف اػػػػف عيػػػػ ب ال اقميػػػػ   ،الرا يػػػػ   تػػػػؿ خ ػػػػر يػػػػر ن لػػػػو
  (37)الا ض عي  )عحدة ااقرار  الق  ؿ(

 لذلؾ لأنو ين و علػ  خ ػر يمػامو عػف رػ ير الترتػدف أنػو يطيػؿ ااقحاػ  لػك 
مػػو ليأتػػؿ  ػػـ يمػػ د رحػـ ااػػو الػػ  الحػػد الػػذ  ياتنػػو اػػف أف يقلػدر علػػ  ااتػػؿ ليخػػرج رأ

ال  اطاأنو لػك جػ ؼ الػرحـ    ىنػح ينػحقش الجػححظ الا ضػ ع  حلمقػؿ  الانطػؽ ليقػ ؿ 
 - 

)) ا اقر أف ال لد يخرج رأمو اف اخرج أاػو حلػ  يأتػؿ  ػ مو  ػـ يػدخؿ رأمػو 
اػػػف لػػػػرج أاػػػػو   لمػػػت أراه احػػػػحاا  ا االنمػػػػحا لػػػػك الط يمػػػ   أرن جػػػػ ازه ا ى اػػػػحا ءيػػػػر 

ف تحف قل ك  ديد الايؿ ال  ها أف قل ك  ،املحيؿ ليس يق لو      لمت  أ ت  أنتحره  ام
خ ػػػػػر  ال ،رده  ىػػػػػذا ااػػػػػح ا يملاػػػػػو النػػػػػحس  حلقيػػػػػحس  ا يمرل نػػػػػو ها  حلميػػػػػحف الظػػػػػحىر

  (38)((الالظحىر



66 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

  التنظير بين لواقعيةا
 ظــحاـالج أدب يـف والتطبيق

 

 لػػػذلؾ لأنػػػو يػػػرن أف  اقميػػػ  الا ضػػػ ع لحلػػػحج الػػػ  ححمػػػ  لػػػذاة لػػػرلض  لق ػػػؿ 
ا ليػػ  يػػرن أف الجيلػػ   الجايػػ ر اػػف  ليػػذ ، انطػػؽ المقػػؿ ،امػػلندة الػػ  ق اعػػد الانطػػؽ

 -المحا  ا يملحمن ف نقؿ ا  للقك ىذه ال اقمي  ليق ؿ  
  (39)(()) المحا  أمرع  ب ال  اللرديؽ

 ينقػػؿ الجػػححظ  مػػض ال اقميػػ  الا ضػػ عي  النػػحدرة اللػػك ا يجػػدىح ها ال ححػػث 
حقيقػ  عػف ، ليػ  يرػ ر ىػذه الحيػحة الازدحاػ ،  لػك اػدف الحضػحرةالالأاؿ لػك  نحيػح ال

 ىػذه الحقيقػ  رػ رة  اقميػ   ، أملماحليـ لػك التديػ  ،ل  يو الر يحف ل رض أمل الليـ
 -أ حر هلييح ارليف لك أ ريف اف   حره لقحؿ  

  ،  عا ػػحا  حػػد حا ليػػ  يمػػا ))لأاػػح الػػذ  يجمػػؿ أ اد الاتػػديف عايحنػػحا  عرجحنػػحا 
حء أ  ااايحت  الػذيف يمػلا ف  أقم  قل حا   اا  ،)الا مب(  لال أدر  أييـ أعظـ تيراا 

أ ادىػػـ الػػ  الام ػػب الػػذ  لػػرؾ تػػؿ رػػنحع  لػػك اارض  لملػػـ ىػػذه الرػػنحع  لجمليػػح 
 تل ػػت عػػنيـ لرػػنيؼ  الرػػي  جاحعػػ    اتمػػ و الػػذ  ا ييحرقػػو ؟  أنػػح رأيػػت  اػػف ىػػذه 

  (40)الاتديف((
 -وقال في مكان آخر:

ملػػػو اع ػػػـ ا  )) الا ػػػمب الػػػذ  يحلػػػحؿ للرػػػ ك حػػػيف ي لػػػد  ػػػأف يمايػػػو ا  يج
 ر اح جحءت ب ىحاو  ا  ه ليل ل  ذلؾ انو  حل ـر ال قيؿ انو  ،اعضد ليمأؿ النحس  و
 ااػح اف يتريػحه  تػراء املػـ   ر اػح أتػر ا  ،لحاػح اف يتلمػ ح  ػو ،يرير حينئد عقػدة  ءلػ 

ليمػأؿ  يػـ الطريػؽ أجاػ   حلاحػحؿ المظػيـ لػحف تػحف  ،ا ادىـ ااف ياضػك الػ  الريقيػ 
  (41) ق  اليئحا  اا اقمحـ  حا اد  ااجرة تييالا((

ياتػػف أف نقػػػ ؿ اف تػػػؿ ر ايػػػحت الجػػػححظ ار يػػحت ا ضػػػ عي  قػػػد ل رػػػؿ لييػػػح 
 ال قػ  لييػح  ،الجححظ ال  قنحع  رامػخ   ػحف ار يحلػو عػف الحيػحة ياتػف ااطائنػحف هلييػح

 ال ؾ ليو  ح لو   عدا اح ا حر الجححظ
 الواقعية النفسية: -3
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 ىػػذا يمػػلدعك النظػػر لػػك االحظػػحت الجػػححظ الان ػػ رة لػػك تل ػػو اللػػك لحاػػؿ 
 قػػد مػجؿ الجػػححظ االحظحلػػو حػػ ؿ الطي لػ  اػػ الا  حػػح ؿ يمػػدد  ،طػح   الدرامػػ  النيمػػي 

القدرات النيمي   ىػك أف يلايػز ذتػحء الطيػؿ حمػب مػنو  عاػره  ىػ  يػرن أف أ ػف مػ   
 رػػح   ، ألقػػحف اااػػ ر ،لايػػز  قدرلػػو علػػ  الحيػػظ أت ػػر اػػف قدرلػػو علػػ  الحتػػـمػػنيف ي
 -لقحؿ   – ج دة الاخحرج  ،الامحرؼ

 جدنح حتـ  ، اح  حىدنح عليو ط حئ  ااطيحؿ ،))اناح نلتلـ عف ظحىر ااحتحـ
اػػحلـ يملػػػـ  –  ل نػػػح خ ػػره  ،حيػػث قرأنػػحه ، لمػػ  مػػػنيف ،  اػػػحف مػػنيف ،ا ػػف مػػ   مػػنيف

 لػيس لنػح أف نزيػؿ ظػحىر حتاػو  الػذ   ،حتػـ ااطيػحؿ –خحرػ  ط حعػو    ،ا يب أاػره
انػػح تنػػح ا نػػدر  لملػػو قػػد تػػحف ذا لضػػيل  لػػك اليطنػػ   ،نمػػرؼ اػػف  ػػتلو  لمػػؿ  عمػػ 

للملػػو اف يتػػ ف ذا نقػػص لييػػح اجػػحب اػػنيـ  يػػذا الجػػ اب اػػف يجػػ ز اف يتػػ ف علػػ  لػػك 
عنػد اجػرن اا حلػو  ا ػتحلو ءيػر اف الحتػـ ليػو  ،الا يب قػد امػلـ امػالـ ال ػحلن الاخلػحر

، الػػذيف اذ أمػػلا ا  ىػػـ لػػك ا ػػؿ مػػنو تػػحف امػػالايـ علػػ  لر يػػ  الححضػػف،  للقػػيف القػػيـ
  (42)(( ريحض  المحئس

الحيػظ  ليمػت القػدرة علػ    يرن أف الايزة الظػحىرة لػك الرػ يحف   القػدرة علػ 
  (43)، أ  النظر لك القضحيح التالاي   اللحليؿ  امرل  ااديحفاللحليؿ

 ، اقحرعػ  اا طػحؿ ،ينظر لك  خري  ال جحع الػذ  يمػرض نيمػو للاخػحطر  
 يرن أف اام حب اللك لتاف خليو ا لم د ال  المقيدة انيح اتلم    ي رح ذلؾ  ق لو 

 - 
)) ر اح تحف الم ب الديف  لتف ا ي لن الرجؿ  ق ة الػديف لػك قل ػو اػحلـ ي ػ مو 

 لػػػػيس  حرػػػػلك  ا  ،اتلمػػػػب اجللػػػػب مػػػػض احذترنػػػػحه أف يا ػػػػك  حلمػػػػيؼ اف الػػػػديف 
  (44) الخرحؿ اللك ذترنحىح ط يمي  ارلي     ا يح امجؿ(( ، اف   ا و ا جؿ ،ط يمك

 يػػػرن الجػػػححظ أف اػػػف اااػػػ ر اللػػػك لػػػدل  ال ػػػجحع الػػػ  الا ػػػحارة  حلحيػػػحة ليػػػح 
 -ام حب ا جم  لخللؼ اف  خص ال   خر قحؿ  
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 ر اػػح تػػحف ال ػػرار  ،راب  )) المػػ ب الا ػػج  ر اػػح تػػحف ال ضػػب  ر اػػح تػػحف ال ػػ
 المػػػخك  ، ر اػػػح تػػػحف ط حعػػػحا تط ػػػحع القحمػػػك  الػػػرحيـ ، الحدا ػػػ   ر اػػػح تػػػحف ااحػػػراج

  (45)(( الجز ع اف  ق  الم ط  الر  ر ، ال خيؿ
 ػحه،  قػد مػجؿ ذلػؾ  اف االحظحلو الطريي  ظحىرة هنرػراؼ الػذىف  عػدـ اانل

رػػ  أذنيػػو، حىد الييػػؿ  خح، اػػرة حػػيف نمػػك تنيلػػو  اػػرة حػػيف ذىػػب ي ػػعػػف نيمػػو اػػرليف
 - قحؿ عف الححل  اا ل 

ـث أتنػػ ؟ لقػػحل ا  ػػأ ك ))نمػػيت تنيلػػك  ال ػػ  ايػػحـ حلػػ  ا ليػػت أىلػػك لقلػػت ليػػـ   ػػ
 - قحؿ لك الارة ال حني  حيف  حىد الييؿ لك يـ  عيد  النحس ح لو   (46)  ((ع احف 

 ،اػؿلرجمت عنو  مػد طػ ؿ لأ ،))لقردت نح ه  احلك ىـ ها النظر ال  أذنيو
 أنػح ألػػ ىـ عحاػ  أعضػػحئو ها اذنيػو،  اػػح تحنػػت لػك لػػك ذلػؾ ها  ػػ ؿ قل ػك  تػػؿ  ػػكء 
ىجاػػت عليػػو انػػو   لتنػػو تػػحف  ػػحءالا لػػك عػػف أذنػػو اللػػك الييػػح تػػحف قرػػد    لػػذاترت 

  (47)لك ذلؾ ميؿ  ف ىر ف لذتر لك أنو ا للك  ا ليح((
الؿ  لمػػػػؿ اػػػػف أىػػػػػـ الدرامػػػػحت النيمػػػػي  اللػػػػػك لا ػػػػؿ  اقػػػػ  ال خرػػػػػي  اػػػػف خػػػػػ

   حلرجحؿالاالحظ  أ  ااطالع  الدارم  االحظحلو ح ؿ مل ؾ القيحف لك عالقليف 
 ي ػػد ا أف الجػػححظ لػػك تلػػحب )القيػػحف(  لػػك عػػرض اللرتي ػػ  النيمػػي  للقينػػ  لػػك 
الاجلا  المر ك تحف اػدل عحا  ػد ال  لػيس اػف المػيؿ امرلػ  امػ ح يح   لقػد يتػ ف ىدلػو 

 قػد يتػ ف قػد دلمػو  ،  حػد للليمػخ ااخالقػك  ضػ ،ا ض عيحا لرضو أرػالح الاجلاػ 
ال  تلح   ىذا التلحب  ػخص لػـ ينػؿ اػف أحػدن ىػ اء القيػحف اأر ػو لتػحف ىػذا التلػحب 

 لتػف الامػأل  ا لييػػـ  ، قػد يتػ ف لاظيػره أ  مػنو دخػؿ لػك ىػذا اليجػ ـ ،تلػحب ىجػحء
 قػد  ،ذة تحلػ  يذه المي ل  اف أ ػر القيػحف تػحف عنييػحا علػ  الط قػحت ااجلاحعيػ  الالنيػ

حلؿ الجححظ ظحىرة القين  للؾ الظػحىرة ااجلاحعيػ  ال ػحذة اللػك ا لػ د   ػحاخريف ها 
ا ااذن  الخمػػحرة اػػ  عػػدـ قػػدرة ىػػذه الاخل قػػ  علػػ  الحػػب الخػػحلص ا لاػػف يالتيػػح   

   لػذلؾ لػذف الجػححظ لػك لحليلػو النيمػك الػ اقمك يػذي  لاف يز رىح لػك  يػ ت النخحمػيف
 -ينحت ييضلف أف ي ق  مراا اتل احا قحؿ  مراا تحنت الق
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 ا لنحرػػح لػػك  دىػػح انيػػح اتلمػػ    ،))هف القينػػ  ا لتػػحد لخػػحلص لػػك ع ػػقيح
لػذذا  ػحىدىح  ، ال رؾ للالر طيف ليقلحاػ ا لػك ان ػ طليح ، اج  ل  عل  نرب الح حل 

 ،ححلػو ليجػت  حقلرا ، ءحزللػو لػك ا ػمحر ال نػحء ،الا حىد رالو  حللحظ  داع لو  حلل مـ
 ، الر ح   لمػرع  ع دلػو ، أظيرت ال  ؽ ال  ط ؿ ات و ، ن طت لل رب عند  ر و

نػو قػد لملػؽ  حل ػرؾ لزيػدت لياػح  ،لػحذا احمػت  ػحف مػحرىح قػد نيػذ ليػو ، الحزف ليراقو  ام
 ػػـ تحل لػػو ل ػػت  اليػػو  ، أليالػػو أف الػػذ   يػػح أت ػػر ااػػح  ػػو انيػػح ،تحنػػت قػػد  ػػرعت ليػػو

    انيػح الػ  ر احػداا    اة  ػدامليح   لػت المػححءة  ريقيػحالػد لقمـ لو  حنيح ادت  ،ى اه
  (48)((   انحرالحا عنو  ا لريده لنيمو،  ا لنعل  ى اه

 يمػػلار الجػػححظ علػػ  درامػػلو النيمػػي  ال اقميػػ  اػػف خػػالؿ اللأاػػؿ ا  الدرامػػ  
علػػػ  ت ػػػؼ أمػػػرار ىػػػذه اليئػػػ  اػػػف النمػػػحء اللػػػ الك يلػػػحجرف  حلحػػػب  يللمػػػ ف  ػػػحلم اطؼ 

 -ر انيف  لذلؾ لحنو يق ؿ لك  رؼ القين  ارة أخرن  ليحذ
 املماحؿ ال در لك املنطحؽ اح يح يو الار  ط  ،)) أت ر أارىح قل  الانحرح 

 ر اح أجلاػ  عنػدىح اػف ار  طييػح  ال ػ  أ  أر مػ  علػ  أنيػـ يلحػحال ف  ، اانلقحؿ عنو
حؾ لآلخػر  ػحاخرن  لضػ ،لل تػك ل احػد  مػيف ، يل ػحير ف عنػد االلقػحء ،اف ااجلاحع

ف   ل از ىذا  ذاؾ  لمطك  احداا مرىح  ااخر عالنيليح  ل ىاػو أنيػح لػو د ف ااخػر  ام
 لتلب هلييـ عند اانرراؼ تل حا عل  نمخ   احػدة لػذتر  ،الذ  ظير خالؼ ضايرىح

  (49)(( حرريح عل  الخل   و د نيـ ،لتؿ  احد انيـ ل رايح  حل حقيف
القين  ا ياتف ليػح اف ل يػر اػف ج لليػح ال خرػي   ي د  أف الجححظ يملقد اف 

ف  حءت لأف أ ر ال يئ  اللك ن حت لييح قد أملحتـ لييح حل  ار ح جػزءاا اػف  حل   ام
ف  ،ط يمليح  مل تيح الي اك  لذلؾ لػأف ارػالح القينػ  ا ياتػف أف يلحقػؽ ليػح حلػ   ام

 -   االكلك مل ؾ القينحت عل  النح ي رح الجححظ ىذا اا ر  ، حءت ىك ذلؾ
ناػػػػح لتلمػػػػب  )) تيػػػػؼ لمػػػػلـ القينػػػػ  اػػػػف اليلنػػػػ  أ  ياتنيػػػػح أف لتػػػػ ف عيييػػػػ   ام
 حاى اء  للملـ االمف  ااخالؽ  حلان أ    ىك لن أ اف لدف ا لػدىح الػ  ا اف  لحليػح 

  ػػيف الخلمػػحء  ، اػػح يرػػد عػػف ذتػػر اهلل اػػف ليػػ  الحػػديث  رػػن ؼ اللمػػب  ااححديػػث
جد  ا يرج  انو ال   ق   ا ديف  ا  رع  ا اػر ءة  اف ا يما  انو تلا   ، الاجحف



66 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

  التنظير بين لواقعيةا
 ظــحاـالج أدب يـف والتطبيق

 

 لر   الححذق  انيف أر م   اؼ ر ت لرحعداا يتػ ف الرػ ت لياػح  ػيف ال يلػيف الػ  
ع ػػرة  –عػػدد اػػح يػػدخؿ لػػك ذلػػؾ اػػف ال ػػمر اذا ضػػرب  مرػػلو  ػػ مض  ،ار مػػ  ا يػػحت

ب لػك  ػ ب  الرىيػب اػف عقػحب  ا لرءيػ ، اؼ  يت ليس لييح ذتر اهلل ها عػف ءيلػ 
 الرػػ  ة  ال ػػ ؽ  ػػـ ا لنيػػؾ اػػف  ، أناػػح  نيػػت تليػػح علػػ  ذتػػر الزنػػ   القيػػحدة  الم ػػؽ

 ،الدرامػػػ  لرػػػػنحعليح انت ػػػػ  علييػػػػح لأخػػػػذ اػػػف الاطػػػػحريح الػػػػذيف طػػػػرحيـ تلػػػػو  لجاي ػػػػك
ف  ن ػػػحدىـ اػػػرا دة  ىػػػك اضػػػطرة الػػػ  ذلػػػؾ لػػػك رػػػنحعليح انيػػػح اف جيليػػػح ليللػػػت  ام  ام

ناػح لػرؽ  ، تػؿ  اقػؼ لػأل  نقرػحف اقػرب ،ح  قيػت اف لـ لمليد انيػ ،اىالليح نقرت  ام
اػػح  ػػػيف ارػػححب الرػػػنحعحت   ػػيف اػػػف ا يحمػػنيح اللزيػػػد لييػػح  الا اظ ػػػ  علييػػح ليػػػك 
ف   لػت حجػ  اليػذيؿ لياػح  ل اردات اليدن لػـ لمرلػو،  لػ    ػت ال يلػ  لػـ لقػدر علييػح  ام

ا ػػحءيؿ  اػػح  يجػػب علػػ  الاليتػػر زالػػت عنيػػح خحرػػلو اف لترىػػح  قل يػػح  لمػػحنو   ػػدنيح
 علػػ  حمػػب اػػح أجلاػػ  علييػػح اػػف ذلػػؾ لػػك نيمػػيح لاػػف يلػػك اجحلمػػليح عليػػو  ،ىػػك ليػػو
  (50)(( علييح

  ػػذلؾ يتػػ ف الجػػححظ لػػك ىػػذه الدرامػػ  النيمػػي  ال اقميػػ  قػػد حػػح ؿ أف يت ػػؼ 
 يلػػحجرف  حلم ػػؽ  لتػػف أخليػػحرىف قػػد  ،زيػػؼ ط قػػ  اػػف النمػػحء يلمػػحطيف الحػػب التػػحذب

 يت ف أضطراراا  ترىحا   
 لػػـ يياػػؿ الجػػححظ لػػك درامػػلو لل اقػػ  النيمػػك لليػػرد لػػك عرػػره  ػػيئحا  ا لػػرؾ 

أ  لػرد  احػد  ػحذ  ،اجحاا للاي ؿ ال حذة أ  ال ري   اللك ا لت ف ها لك ألػراد امػد ديف
ال ل    علك اام ار   لم قياح لنلف اللي س  تيؼ  -لي  يلتلـ عف  خريف  ىاح  

 - لئؾ الليحميف   قحؿ  رأس درب احد أ تحنح يجلمحف عل 
 مػػػحئر ذلػػػؾ مػػػليـ  اللػػػيس  ،)) جلػػػ د الليػػػ س  جلػػػ د   ػػػحط الػػػزنج انلنػػػ  المػػػرؽ

 انػػح لنػػدخؿ المػػت   لػػك اقرػػحىح ليػػحس  ،نلنػػو لػػك ال ػػلحء تنلنػػو لػػك الرػػيؼ ،ا طػػو تلػػو
لنجد نلنيح اف أدنحىح حل  ايتحد احدنح يقط  للؾ المت  ها  ى  اخاػر اانػؼ ها اػح 

هلل عػز  جػؿ عليػو ال لػ    علػك اامػ ار  لػحف  مضػياح رػحدؽ  مضػحا تحف ااػح ط ػ  ا
 ،علػػ  امػػلطح   ريػػح الليػػ س  تحنػػح ر اػػح جلمػػح علػػ   ػػحب الليػػحس ليملن ػػقح للػػؾ الرائحػػ 
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لذذا ار  ياح اف يمرلياح  أنتر اتحنياح ادعيح انياح ينلظػر اف  مػض اػح يخػرج اليياػح 
  (51)((اف للؾ الد ر

 خػػر اػػف أرػػححب ىػػذه الايػػ ؿ ال ري ػػ  لػػك المػػل ؾ  يمطينػػح الجػػححظ انا ذجػػحا 
)الاتػك( الػذ  لم ػؽ جحريػ  يقػحؿ ليح)مػندرة(  ػػـ ز جيػح نيحريػ   قػد دعػحنك الػ  انزليػػح 

نػػو تػػحف امج ػػحا  ػػذلؾ انيػػح  انيػػح تحنػػت لمحلجػػو  ،ءيػػر اػػرة  خ رنػػك انيػػح ذات رػػنحف  ام
ت  ػػي لك  انػػو نيحىػػح اػػرارا حلػػ  ءضػػب علييػػح لػػك ذلػػؾ   قػػحؿ ))للاػػح عرلػػ ، حلارلػػؾ

لال اجد  ، ـ  اهلل الارلتف ، اهلل الارلتف -تحنت هذا مأللنك ححج   لـ أقضيح قحلت  
  (52)((تحئنحا اح تحف   داا اف اف اقضك ححجليح

 مجؿ الجححظ ححل  نيمي   حذة أخرن  لريدة جداا  لتف  ػذ ذىح ا يانػ  اػف 
 نملقػػػد  للػػػؾ ال اقميػػػ   اقميليػػػح  ا يانػػػ  اػػػف  ق عيػػػح اػػػف ذلػػػؾ اليػػػرد ال ػػػحذ  خػػػ ؼ اا
 -النيمي  لحنو يمرلنح  ر اي  الخ ر  أاحنل  الملاي  قحؿ عف الر اي   

))حػػد نك اػػ يس  ػػف عاػػراف    تػػحف ىػػ   التػػذب ا يأخػػذاف  طريػػؽ  لػػـ يتػػف 
ف يمػػػػلي   عنػػػػده اػػػػح يضػػػػر  اػػػػح ا عليػػػػو لػػػػك الرػػػػدؽ ا  نػػػػ  ا ي ػػػػحره لػػػػو حلػػػػ  تػػػػح

  (53)((يضر
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 -ما يأتي كما رواه مويس بن عمران :أما الخبر الشاذ الغريب فيو 
لا ػػرع علػػ  المػػطح  قنػػحة ))عنػػدنح رجػػؿ ي ػػليك ريػػح التريػػحس ) ىػػ  التنيػػؼ ا

  ((ال  اارض
ا ي ييو د نو  كء لتحف قػد اعػد اج  ػحا )الػ  قطػ ( ا  مػت  حديػد لػك رػ رة 

حلك الا ػػرد ليػػألك التػػراييس اللػػك لتػػ ف لػػك اازقػػ  القليلػػ  الاػػحدة ليخػػرؽ التريػػحس  ا ي ػػ
أتحف اف خزؼ ا  اف خ ب  ـ يضػ  انخريػو عليػو حلػ  يقضػك  طػره   قػحؿ   للقػك 
النحس اف ميالف تراييميـ  ػراا حلػ  ع ػر ا عليػو لاػح اػنميـ اػف ح مػو ها الرحاػ  لػو 
اػػف للػػؾ ال ليػػ  اػػ  الػػذ  رأ ه اػػف حمػػف الييئػػ  لقػػحؿ ليػػـ   يػػحى اء لػػ  اػػررلـ  ػػك الػػ  

  (54)((، قحل ا ا  اهلل للرت ه   اح أ لن اف نيمكالملطحف تحف ي لن اف عقح ك أت ر ا
يمػ  الاجلاػ   مػل تو المػحـ   ذلؾ يت ف الجححظ قػد قػدـ درامػ   اقميػ  عػف ط 

    الخحص
 الواقعية العلمية: -4

تػػػحف الجػػػححظ قػػػد لتلػػػـ ت يػػػراا عػػػف ال حػػػث الملاػػػك  ضػػػر رة الل  ػػػت  حلا ػػػحىدة 
ب أف يتػ ف حقػحا  رػدقحا لاػح لػك ذلػؾ  اللجر   اف الملـ أت ر ن ػحط اانمػحف الػذ  يجػ

 قد  ض  الجححظ لذلؾ  ال   ا حد  يملاد علييػح  ،اف انيم  لؤلنمحف  لط ير امرللو
(  اػػف خالليػػح عػػحلج الظػػ اىر الملايػػ  (ال حػػث الملاػػك  ىػػك ))الل  ػػت  الميػػحف  اللجر ػػ 

لػػك   قػػد  ػػرح ذلػػؾ ايرػػالا الػػدتل ر دا  د مػػل ـ ، قضػػحيح الط يمػػ   المػػل ؾ الحيػػ انك
تلح و )الجححظ اػنيج  لتػر(  ااػح ي نػك عػف هعحدلػو ىنػح ها اننػح ا نريػد أف نلػرؾ ىػذا 
الػػػرتف اػػػف انيجيػػػ  الجػػػححظ   اقميلػػػو د ف أف نػػػذتر ىػػػذه اللجر ػػػ  المر يػػػ  اللػػػك تحنػػػت 

  (55)أرىحرحا للجر    حلل ؼ عل  التالب
و أنو ح س تل و لك  يت  أءلؽ د نػالجححظ  ى  ير   عف رديؽ لو  )) قحؿ

ال ػػحب لػػك ال قػػت الػػذ  تػػحف ط حخػػو يرجػػ  ليػػو اػػف المػػ ؽ  امػػو اللحػػـ  ػػـ احػػد مػػتينحا 
 مػتيف لنػػ ح التلػػب  راـ لػلح ال ػػحب لل ىاػػو اف الط ػحخ رجػػ  اػػف المػ ؽ  حل ظييػػ   ىػػ  

 يحد المتيف ليقط  اللحـ   
للاػػػح تػػػحف الم ػػػك رػػػنمنح  ػػػو ا ػػػؿ ذلػػػؾ لنلمػػػرؼ ححلػػػو لػػػك امرلػػػ  ال قػػػت للػػػـ 

ذلػؾ  تلػب لػك  خػر للػـ يقلػؽ ها قلقػحا يمػيراا للػـ يل ػث أف رجػ    ضمت -يلحرؾ قحؿ  
الط حخ لرػن   حلمػتيف ا ػؿ رػنيمو لقلػؽ حلػ  راـ لػلح ال ػحب  قػحؿ لقلقػت    اهلل لػئف 

 ػـ  ،تحف عرؼ ال قت  حلررد للحرؾ لو للاح لـ ي ـ ريػح اللحػـ عػرؼ انػو لػيس   ػكء
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للحـ اػػف الاطػ خ  ىػ  لػػك لاػح مػا  رػ ت المػػتيف  ال قػت  مػد لػـ يػػذىب  قػد جيػب  ػح
ف  ،ال يت ا  عرؼ لمؿ اح  ػيف هحػداد المػتيف  احػد أ  الط ػحخ هف ىػذا أيضػح لمجػب  ام

اللحػػـ ليتػػ ف  ينػػك   ينػػو الػػذراعحف  الػػ الث ااذرع لاػػح أجػػد ريحػػو اا  مػػد اف ادنيػػو اػػف 
  (56)انيك  تؿ ذلؾ عجب((

 الواقعية الفنية )يف الشعز(: -5
هللػزاـ ال ػحعر   اقميػ  اللرػ ير  رلػض نػ عيف لقػد أ ػحر الجػححظ الػ  ضػر رة 

اف الر ر اللك يخرج  يح ال حعر عف ال اقمي   انمتحس الحيحة انمتحمحا دقيقػحا  رػحدقحا 
  

الػػػذ  رلضػػػو الجػػػححظ ىػػػ  ا حل ػػػ  ال ػػػحعر لػػػك لرػػػ ير ال اقػػػ    والنووووع ا ول
مػرع  لقػحؿ  أملماحؿ االػراط أ  ااي ػحؿ    لػذلؾ ينمػ  الا لػديف ا ػحل ليـ لػك رػي  ال

 لػػيس ذلػػؾ  ػػحج د لقػػحؿ  ػػحعر اػػنيـ يرػػؼ تل ػػو  ،))ألػػرط الا لػػد ف لػػك رػػي  المػػرع 
 - مرع  المد   

 تأناح يرل  اح ا يضن   
 .(57)ما أن يقعن ا رض إ فرطا   - قحؿ الحمف  ف ىحنب  

الػػػذ  رلضػػػو الجػػػححظ اػػػف انمػػػداـ ال اقميػػػ  ليػػػ  لرػػػ ير  أموووا النووووع الثووواني:
أ  اػػػح هليػػػو اػػػف حتحيػػػحت الجػػػف  ، نظػػػـ الخرالػػػحت ال ػػػم ي  (يػػػ الا ضػػػ عحت )الاي  ل ج

 اامحطير  عد ذلؾ خر جحا عف ىدؼ ال حعر لك اللر ير قحؿ عف أحد  مراء ال ػد  
تحف اف  يحطيف ااعراب  ى  تاح لرن يتذب  ى  يملـ  يطيؿ التذب  يج ره  قد  - 

الجنػػحف ألنيػػـ ىتػػذا  علػػ  أا حليػػح   ػػت لقحلػػت زد لقلػػت   ر يػػد هنػػك  -قػػحؿ تاػػح لػػرن  
يزعاػػ ف اف ال ػػ ؿ مػػلزيد  مػػد الضػػر   اا لػػ  انيػػح لاػػ ت اػػف ضػػر    احػػدة  ،يق لػػ ف

  (58)(( لميش اف الؼ ضر  
  ذلؾ نرن أف الجححظ قػد أل ػ  انيجػحا التػحاالا لػك لنظيػره  لط يقػو تحنػت ليػو 

ف خضػػ عو لا نطػػؽ ال اقميػػ  ىػػك الماػػ د اليقػػر  الػػذ  حتػػـ ن ػػحطو ااد ػػك  اليلمػػيك  ام
 خلؼ ذلؾ الانيج الاحتـ اارتحف  المقؿ الجحد  علـ الانطؽ تحنح 
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 :اهلوامش
                                                      

  51ال خالء    (1)

 ـ ف ص ف  (2)

 ـ ف ص ف  (3)
، لػػػػحريخ اادب المر ػػػػك ) ال ػػػػير( 55، أرػػػػ ؿ ال ػػػػمر المر ػػػػك  109حضػػػػحرة المػػػػرب   (4)

، لػػػػحريخ  داب الل ػػػػ  5مػػػػ ؽ اػػػػف  قحلػػػػ  الي نػػػػحنييف  الم ػػػػرييف  ، ال قحلػػػػ  المر يػػػػ  ا1/61
  1/31المر ي   

  4/10لحريخ اادب المر ك ق ؿ اامالـ   (5)

  133  (لحريخ اادب المر ك )المرر الجحىلك (6)

  اح  مدىح  1/321، الازىر لك علـ  الل    أن اعيح   1/765اقدا  أ ف خلد ف    (7)
  27 الليجحت المر ي    (8)

  170، 156   (لحريخ اادب المر ك )المرر الجحىلك (9)

  اح  مدىح  1/5ط قحت لح ؿ ال مراء    (10)
  6حديث اار محء    (11)

  547، 198، 157الا  ح لك اأخذ الملاحء عل  ال مراء    (12)

   114اليف  اذاى و لك ال مر المر ك    (13)

  50لمر ك   الرراع  يف القديـ  الجديد لك ال مر ا (14)
  1/73المادة لك اححمف ال مر   دا و  نقده    (15)
   21-2/20حديث اار محء    (16)
  51الرراع  يف القديـ  الجديد لك ال مر المر ك   (17)

  2/7حديث اار محء    (18)

  21 – 20اادب المر ك لك المرر الم حمك    (19)
  22اد حء المرب لك األعرر الم حمي     (20)
  2/22ديث اار محء  ح (21)

  183، 83لقو الل   المر ي     (22)

  1/134ال يحف  الل ييف    (23)
  1/282الحي اف    (24)
  3/39ـ ف   (25)

  1/282ـ ف    (26)
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  1/282ـ ف    (27)
   129اقحات لك لحريخ النقد المر ك    (28)
  3/130الحي اف    (29)
  3/128ـ ف    (30)
  2/127ـ ف    (31)
  11-10ر  ال مراء   ال م (32)
  348، ا   حيحف الل حيد  ميرلو    حره   3/223ااالحع  الا انم     (33)
  2/14الحي اف    (34)
  5/421الحي اف  (35)
  3/283ـ ف    (36)
  3/223الحي اف    (37)
  7/125ـ ف    (38)
  4/194ـ ف  (39)
   237ال ررحف  المرجحف    (40)
  52ال خالء    (41)
  7ي    الم احن (42)
  17-15ـ ف    (43)
  48ـ ف    (44)
  49ـ ف    (45)
  16/74امجـ ااد حء    (46)
  7/201الحي اف    (47)
  172-2/171رمحئؿ الجححظ )رمحل  القيحف(    (48)
  2/175ـ ف  (49)
  177 – 2/176رمحئؿ الجححظ   (50)
  467 – 5/466الحي اف   (51)
  5/418ـ ف    (52)
  5/420ـ ف  (53)
  5/417 ـ ف (54)
أرػػػ ؿ علػػػـ الػػػنيس  212-168للازيػػػد اػػػف الامل اػػػحت ينظػػػر تلػػػحب نظريػػػحت الػػػلملـ  (55)

   204- 203، علـ النيس اللر    189-192
  2/120الحي اف    (56)
  2/35ـ ف    (57)
  6/235ـ ف    (58)
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 املصادر واملزاجع:
  المر يػػػ  أ ػػػ  حيػػػحف الل حيػػػد    مػػػيرلو    ػػػحره   د ع ػػػد الػػػرزاؽ احيػػػك الػػػديف   الا ممػػػ -1

 ـ  1979للدرامحت  الن ر،  ير ت 
 ـ  1979أد حء المرب لك ااعرر الم حمي     طرس ال ملحنك،  ير ت  -2

األدب المر ك لك المرر الم حمك   د نحظـ ر يد، اديري  دار التلػب للط حعػ   الن ػر،  -3
 ـ  1989جحام  الا رؿ  

 ، اط  عػحت ا ممػ  أر ؿ ال مر المر ػك   د س ارجليػ ث، لرجاػ  د  يحيػ  الج ػ ر  -4
 ـ 1978 – 1لط 10الرمحل  

 ـ 1973أر ؿ علـ النيس   أحاد عزة راجح، ارر  -5

ىػػ( لحػػ أحاػد أاػيف  أحاػد الػزيف، اػط 414اإلالحع  الا انمػ    أ ػ  حيػحف الل حيػد  )ت -6
 ـ 1939لجن  اللأليؼ  اللرجا   الن ر، القحىرة 

الحػػػحجر  طػػػو، القػػػحىرة  ىػػػػ( لحػػػػ طػػػو255ال خالء أ ػػػ  ع اػػػحف عاػػػر  ف  حرالجػػػححظ )ت -7
1976  

 ـ  1972ال ررحف  المرجحف  الجححظ، لحػ احاد ارمك الخ لك، القحىرة  -8

 ـ  1975القحىرة  4ال يحف  الل ييف  الجححظ، لحػ ع د المالـ ىحر ف، ط -9

  1957لحريخ  داب الل   المر ي    جرجك زيداف، اط دار اليالؿ، ارر  -10

د ريجػيس  ال ػير، لمريػب د أ ػراىيـ التيالنػك، لحريخ اادب المر ك )المرر الجحىلك(  -11
 ـ 1956دار اليتر،  ير ت 

لػػحريخ األدب المر ػػك )المرػػر الجػػحىلك( د  ػػ قك ضػػيؼ، اػػط   دار الامػػحرؼ القػػحىرة  -12
 ـ   1961 – 1الط 

لػػحريخ األدب المر ػػك ق ػػؿ اامػػالـ  د  نػػ ر  حاػػ د  القيمػػك   خػػر ف    دار الحريػػ ،  -13
 ـ  1979  داد

يػػ ، أمػػ ؽ اػػف  قحلػػ  الي نػػحف  الم ػػرييف   ع ػػحس احاػػ د المقػػحد  دار القلػػـ، ال قحلػػ  المر  -14
 ارر د ت  

،   داد  -15  ـ 1959الجححظ انيج  لتر   دا د ملـ 

 ـ  1981القحىرة  13حديث اار محء   طو حميف، دار الامحرؼ الط -16

حضػػػحرة المػػػرب  اراحػػػؿ لط رىػػػح ع ػػػر المرػػػ ر  د أحاػػػد م مػػػ  دار الحريػػػ ،   ػػػداد  -17
 ـ  1979
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

  التنظير بين لواقعيةا
 ظــحاـالج أدب يـف والتطبيق

 

                                                                                                                                       
اػط ارػطي   2ـ  ج/1969 يػر ت،  3الحي اف  الجححظ، لحػ ع د المالـ ىحر ف الط -18

 ـ  1938ال ح ك الحل ك  ا اده  ارر 

 ـ  1965القحىرة،  2رمحئؿ الجححظ )تلحب القيحف( ج -19

ىػػػ( لحػػػ  د  ء يػػ ، 276ال ػػمر  ال ػػمراء، أ ػػ  احاػػد ع ػػد اهلل  ػػف امػػلـ  ػػف قلي ػػ  )ت -20
 ـ  1904ليدف 

 الجديػػد لػػك ال ػػػمر المر ػػك  د  احاػػد حمػػػيف ااعرجػػك، الارتػػػز  الرػػراع  ػػيف القػػػديـ -21
 ل نحف د ت   -المر ك لل قحل   الملـ  للط حع   الن ر  الل زي ،  ير ت 

ىػػػػ( لحػػػػ  احاػػػ د احاػػػد 231ط قػػػحت لحػػػ ؿ ال ػػػمراء   احاػػػد  ػػػف مػػػالـ الجاحػػػك)ت -22
  حتر، اط الادنك، ارر د ت  

 ـ 1955دار التلحب المر ك، ارر   الم احني    الجححظ، لحػ ع د المالـ ىحر ف، -23

علػػػػػـ الػػػػػنيس اللر ػػػػػ    د  جػػػػػح ر ع ػػػػػد الحايػػػػػد جػػػػػح ر، دار النيضػػػػػ  المر يػػػػػ ، القػػػػػحىرة  -24
 ـ 1977

ىػػ( لحػػ، 463المادة لك اححمف ال مر   دا و  نقده، أ   علك  ف ر ػيؽ القير انػك )ت -25
 ـ  1934اط حجحز ، القحىرة  ،1احاد احيك الديف ع د الحايد الط

المر يػػػػ   د  تحرػػػػد يحمػػػػر الزيػػػػد ، دار التلػػػػب للط حعػػػػ   الن ػػػػر جحامػػػػ  لقػػػػو الل ػػػػ   -26
 ـ  1987الا رؿ 

 ـ 1969اليف  اذاى و لك ال مر المر ك   د   قك ضيؼ، دار الامحرؼ، القحىرة  -27

 الليجحت المر ي    د ا راىيـ انيس، اط الرمحل ، القحىرة د ت  -28

الرػيحر د نحرػر الحػال  ،  اححضرات لك لحريخ النقد عند المػرب   د  ا لمػحـ ارىػ ف -29
 ـ   1990  داد  ،دار الحتا 

ىػػػػ(، 911الازىػػػر لػػػك علػػػـ  الل ػػػ   أن اعيػػػح   ع ػػػد الػػػرحاف جػػػالؿ الػػػديف المػػػي طك)ت -30
 ػػػرحو  ضػػػ طو احاػػػد أحاػػػد جػػػحد الاػػػ ل   احاػػػد أ ػػػ  اليضػػػؿ ا ػػػراىيـ  علػػػك احاػػػد 

 ـ  1987 ير ت   -ال جح  ، ان  رات الاتل   المرري ، ريدا 

 القحىرة د ت  1يحق ت الحا د    لحػ احرتلي ث الط امجـ ااد حء -31

، ان ػػ رات  زارة ال قحلػػ   ااعػػالـ، دار  -32 اقػػحات لػػك لػػحريخ النقػػد المر ػػك   د دا د مػػلـ 
 ـ  1981الر يد للن ر، المراؽ 

ىػػػ( لحػػػ د خليػػؿ  ػػححذة 808اقداػػ  أ ػػف خلػػد ف، أ ػػ  زيػػد ع ػػد الػػرحاف  ػػف احاػػد )ت -33
 ـ 1988 - 2 الن ر  الل زي ، الط  مييؿ زتحر، دار اليتر للط حع 

الا  ػػػح لػػػك اأخػػػذ الملاػػػحء علػػػ  ال ػػػمراء، ا ػػػ  ع ػػػد اهلل احاػػػد  ػػػف عاػػػراف الارز ػػػحنك  -34
 ـ  1965ىػ( لحػ علك احاد ال جح  ، ارر  384)ت

 ـ 1973نظريحت اللملـ   لحخر عحقؿ، دار الملـ للاالييف،  ير ت 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

ى ى(ىالدنةىاألولىى1العددى)
ىىىىىى ن2002انـونىاألولىكــــى

 ن

ىالقصةىالدورىذاتوةى
ىفيىقصصىكمالىربدالرحمن

ى
 

 ذاتيت السري تالقص
 يف قصص كمال عبد الرمحن

ــا ى ــلىذــــــــــكر ىهوــــــــ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد.ىخلوــــــــ
ىن
ىالتربوةىاألدادـوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكلوةىى/الموصلجامعةىى
ىن

ٕبية في  ٍٕ بد ٟ يا شيَٓ ًلساحة ًلنقٓية ًلع ًٕف اف ٟاف لةسٟي ٍٕ حرٟد ًلعقٟٓد ًخييٟ
ٍٕ  ند ٟٟٟاف  جنسٟٟٟاف يٓبيٟٟٟاف ،سٟٟٟ قوفا لٟٟٟو ،قد،ا ٟٟٟو ديسسٟٟٟو ًلبناويٟٟٟة ًليا ٟٟٟةا  ،ٟٟٟا  ند َٟٟٟ ًلسٟٟٟي
ٕٛ  ةٟٟر يسٟٟاليٌ ًل  ابٟٟة  ٕ ٟٟاَ ند يٟٟة جٓيٍٟٟٓ بح ٤ٟٟ ًن  احيٟٟا ًل، ٟٟ ٟٟاف يٓإ ىلٟٟر    ،ةحٜد

ًَٕ ًخنًٟٟٟدٝا ًإلبًٓ يٟٟٟة ًل، ند ٟٟٟةا ًخ،ٟٟٟٕ ًلٟٟٟٔن يسٟٟٟ ٕ  ٥ٟٟٟ   ٟٟٟني٠ ينًد يٟٟٟا ىلٟٟٟر   شٟٟٟ
ٕىٟٟا ،٥ٟٟ ًخجنٟٟاٗ يد ًخنًٟٟدٝ ًخٓبيٟٟة ،٥ٟٟ  ٍٕ ،ٟٟن غي ًغةبيٟٟا نٟٟا    ٥ٟٟ  و ٟٟس جٟٟنٗ ًلسٟٟي

 ًٕديةا د  ةا د،قالةا دشعٕ.
ًٕسٟٟاَ ًلنقٓيٟٟة ًلسٟٟعي ىلٟٟر ،ًد ب ٟٟوا  ىًٟٟٔ ًان  ٟٟاّ حٟٟ  ٤  ةٟٟر ًلقٟٟاو،ي٥  ةٟٟر ًلٓ
ًٕلٍ ًل ًٟٟٟٟٓيوَ ًا ٟٟٟٟٛوحية ًدخجناسٟٟٟٟية بٟٟٟٟي٥ ينًد يٟٟٟٟا ،٥ٟٟٟٟ جيٟٟٟٟةا ًدلد ٟٟٟٟد٠  ةٟٟٟٟر  لقٟٟٟٟ
ٕجعي ًلًٟٔ يا ين ،ٟا يقٓ،ٟو لٟو ًخف١ٟ  ا ًدلنابعة ،٥ سيا و ًل، ًآللياَ ًليا ة ب ٣ نٝد

 ٠ٕ ٕجعيٟٟة  عٟٟ ٕي د،عٟٟاييٕي ، ًٕوٟٟي ،٥ٟٟ  نا ٟٟ ًٕ يجية ًلٟٟنٙ) بًلق د،٥ٟٟ  ٤ٟٟ ًليٟٟٚد  (اًسٟٟ 
ٕإ. ٕحيا ىًٔ ًلنٝد يد ٢ًٔ ،٥ جية يي  في ًإلش الياَ ًل ي يٛ

ٕ  نٟٟا ًلبحُٟٟ فٟٟي ن ٟٟاِ ًلقٟٟاٙ ٕح،٥  ،٥ٟٟ ىًٟٟٔ ًل،نٛة١ٟٟ  حٟٟاد٣ د  ،ٟٟا٣  بٟٟٓ ًلٟٟ
ٖجٟٟاَ د و حٟٟاَ بٟٟي٥ ًل ٥ٟٟ ًلق  ٟٟي ًلٟٟٔن يشٟٟ ٣ ًإلٟٟٛإ  اسٟٟ جول ،ٟٟا فييٟٟا ،٥ٟٟ  ،ا
ٍٕ ًلًٔ ية ًل ي يس عي٥ بيا ًلقاٙ  ٕويٗا ًلٔن يٓلد فيو ًلقاٙ ٓلدها دبي٥ ًلسي ًلعا٤ ًدل
ٍٕا  ِٖ فيٟٟو ًلييٟٟا٣ بٟٟالًد نا د  عٟٟاد٥ فيٟٟو ًل،ييةٟٟة ،ٟٟن ًلًٟٟٔ  ليق٤ٟٟٓ ،٥ٟٟ يوليٟٟا  ال،ٟٟاف ي ،ٟٟا

ًٕدنا فال يٟٟا٥ دينٟٟٓ ًٕف ل يٟٟيوَ ًلٟٟ ٕجا٥ ،عٟٟاف فٟٟي  ًٟٟٓي٣ ،سٟٟ ،ٕ ي ٟٟد٥ فيٟٟو ًلقٟٟاٙ ، ٟٟٓ
ٕىا بعٟٟٓ  ٕبٟٟة يعٟٟآ   ٟٟدي ٕ يبٟٟوا ًدل ج ًلجسٟٟٓن ًدلن سٟٟي ًدلٟٟٔىني لةقٟٟاٙ يشٟٟٕ ّا ديعٟٟآ  
ٕبٟةا دًع ٟآٍ  ٟٞد ًلد ٟاون  ٕية غيٕ ،حٍٓٓ في  قةيٌ ًل ج شحنيا بال ييي٣ا ،،ا يدفٕ ح
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ى
 

ٕبٟٟةا دا ًدح ،اا يٟٟاا د ٣ٟٟ دجدىيٟٟاا ،٥ٟٟ ٓد٥  ٕٓ لة ج ٟٟا يٟٟد٠ ،٥ٟٟ ًلد ٠ٟٟ ًل،حايٟٟٓ ًلب
 .(1)ًانقٛاٝ ًل يييةي  نيا

ٍٕ ًلًٔ يٟة دف ٟٕيَ  ٍٕ ًلًد ية فٟي ًل، دنٟاَ ًدآلليٟاَ ًليا ٟة ب  ابٟة ًلسٟي ى٥ ًلنٜ
ًَٕ ًلًَٟٔا دىيٟاَ لٟو ًخجًٟدل  ٟي يعبٟٕ  ةٟر  ٕس٤ٟ ،سٟا ٕرية ًل،ناسٟبة فٟي  لةقاٙ ًخ

ًٕدفٓ ،٥  جإ  ٌ ًٔ يٟةا ًسٟ ٛا َ ًلًَٟٔ ًل ا بٟة نحد ،ا  ٥ شي ي وا دي ش٠  ٥ 
ٕويٟدن فنٟي يقٟد٤  ةٟر ًل   ي٠ٟ فٟي  ٕىا في بد قة ًلق ة بقيا،يا  ةٟر ،نٜٟٕد  ي٥   ي

ٍٕا دىًٟٟٟٔ ًل   ي٠ٟٟٟ بٛبيع ٟٟٟو ي ٛةٌٟٟٟ  عٟٟٟا،وف يا ٟٟٟاف ،ٟٟٟن ًلة ٟٟٟةا  ًلحُٟٟٟٓ ًدل،درٟٟٟٝد ًدل  ٟٟٟ
ّٕد ًلع ًٕف ي، ٣ٟٟ لٟٟ ٕٓا ًدسٟٟ  ،ا اٛ ٟٟة د نٟٟاداف ي١ٓ ًديٟٟٙ لة قنيٟٟاَ ًل، بآلٟٟة بٟٟي٥ فنٟٟد٥ ًلسٟٟ

ًٕل. ىٔ لٟيٗ ًل   ي٠ٟ  ٖيٟٓىا ي ٟباف د ٟ ٕةٍ ًلٟنٙ ل  ً   ٟآًف  -بعٟٓ  ٣ٟ ٔل٢ٟ-ًل ي  عٓ ،ٟ
ّٕد  ٕيٟٟة يبقٟٟي  ةٟٟر  ل ديٟٟاف حسٌٟٟا ب٣ٟٟ بنٟٟالف ، ،اسٟٟ اف يسٟٟب٢  ٣ٟٟ ًل قانٟٟاَ فٟٟي لدحٟٟة  عبي
ًٟٟٓف ،٥ٟٟ ًلحب ٟٟة  ٕي ًلٟٟنٙ د دىجٟٟو ًليٟٟو١. د،٥ٟٟ ىنٟٟا   ٟٟد٥ ًلحب ٟٟة ًلق  ٟٟية ي  ٟٟٕ  ج

ٕحية وية ًدل،س ًٕد  .(2)ًل
ٕٓ  دل،ٟٟا ٕٓا فٟٟ ٥  ىًٟٟٔ ًلسٟٟ ًٕٔ ية   نٟٟاد٣ ًلًَٟٟٔ ،درٟٟد اف لةسٟٟ  انَٟٟ ًلق ٟٟة ًلسٟٟي

ٕريا سةٛة ي ٕجعياَ ًد عية    )ينا( ًلقا ةا بد  يا ًَٔ ًل بويٕ/ ًل،بوٕ/ ٟةي د٥ ًٔ ،
ٍٕ ل  ٟد٥  د،درٝد ًل بويٕ/ ًل،بإ في ة٥ ًدحٓا بعٓ ي٥ يع،ٓ ىلر  ش ي٣ ،نٜد،ة ًلًٟٔ 

ٕبٛ ًلًٟٟد عي ٍٕ ح ٟٟر  ب، ابٟٟة ًل،عبٟٟٕ ًلٟٟٔن يٟٟ ٕٓ ًلًٟٟٔ  بال، يي٣ٟٟا ف،ٟٟا ي٥ يبٟٟٓي ًل،ول٠ٟٟ بسٟٟ
ٕ يا ًل،درٟد ية  ٕد ِٕ ًخفعا٣ ًدخحًُٓ ًدخ، نة ،٥ٟ سٟي ين ،ٟا ىٟد حا ٣ٟ فٟي  – ي

ٕيييٟٟا ًلٛبيعٟٟي ٍٕ ن ٟٟية  رٟٟ ي  ةييٟٟا  ي،ٟٟاف ىيحاويٟٟة ىرٟٟافيةا  ٟٟٓ   ٟٟد٥  - ا ٕد ىلٟٟر سٟٟي
ٕن : ًلشٟٟعد ةا يد نابعٟٟة ،٥ٟٟ ًل، يي٣ٟٟ فٟٟي بعٓيٟٟودجًٓنيٟٟة يد  قافيٟٟة يد ٔىنيٟٟ ٕنا ًدلوشٟٟعد

ٍٕ لةٟٟنٙ   ًٟٟٔ ًٕف. دبٟٟٔل٢   ٟٟد٥ ًل،ٟٟآٍ ًل،قٓ،ٟٟة ،٥ٟٟ ًل ًلٟٟٔن يسٟٟٓد ًل،ج ،ٟٟن سٟٟةد اف د  ٟٟد
ًٕٔ ي ) ٕٓن ٔن ًلٟٟٛابن ًلسٟٟي ِ ،بنٟٟي٥ا دلٟٟيٗ يا،ٟٟافا ي ةٟٟبٗ ٛيٟٟو )ًلسٟٟ ٍٕ  ٥ٟٟ ن،ٟٟٔد  بٟٟا

ٖنا ًخ،ٟٟٟٕ ًلٟٟٟٔن ي يٟٟٟٓ بٟٟٟا٥  ،ةيٟٟٟة ًل ن ٟٟٟيٙ  ٟٟٟ،ٕ ًلدجٟٟٟٓد ًل،ٟٟٟآن بٟٟٟالدجٓد ًلعٟٟٟاٛ ي ًدل
٠ٕ ييرٟٟٟٟن لة،عالجٟٟٟٟة  ٤ٟٟٟٟ س شٟٟٟٟ،٣  ٟٟٟٟال،ي٥ ، عٟٟٟٟالق ٕجعٟٟٟٟي  ٟٟٟٟ ي٥ د،ي ةٟٟٟٟٛي٥ا  ٟٟٟٟال٤ ،

ا د ٟٟال٤ ييٟٟالي يٟٟ ٤  جسٟٟيٓه د ج،يعٟٟو دًع ٟٟٛاوه شٟٟ وف ،٥ٟٟ ًخشٟٟ ا٣(( ٠ٕ  (3)ًل جٟٟاٖد يعٟٟ
ًٕٔ ية ًل ٟٟي  عٟٟٓ ند ٟٟاف يٓبيٟٟا يا ٟٟاف ينٟٟ   ،٥ٟٟ  ٟٟة ًخجنٟٟاٗ بالق ٟٟة ًلسٟٟي ٕي ًليٟٟد٤ دف١ٟٟ نٜ
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ٍٕ ًلًٔ يٟٟةا فينيٟٟإ ًلسٟٟٕد ًل ا ٣ٟٟ بٟٟي٥ ًلنٟٟد  ٕرٟٟا  و ٟٟس ًلق ٟٟة ،ٟٟن ًلسٟٟي  ي٥ لي ٟٟبحا ي
 ٣ٟٟٟ  ًَٖ ٟٟ  ٕ ىبًٓ يٟٟة ًدحٍٟٟٓ لٟٟٟو ي د ٟٟي يا ًل، شٟٟ ةة ،٥ٟٟٟ   ٟٟاىٕ د و ٟٟس  قنيٟٟٟاَ د،
ًٕف  ةٟر ًل ٟعيٓ  ٕرٟا ب ٟ ٕٚ  عٟٓ ي ،ني،ا في ًآليٕا دجٟٓيٕ بالٟٔ ٕ ًلقٟد٣: ى٥ ىٟٔه ًخ

ٕوية ًلنقٓية. ُٕ بعٓ دف١ ىٔه ًل ٕغ٤ ،٥  ًدفٕ  ٤    ي  ٕ ل٤ يح  ًلنقٓن  ةر ًل
ٕيٟة دلع٣ ،٥ ًل،ناسٌ ًإلشإ  ٍٕ ًلًٔ ية ًلن  ٍ ىلر  حٓيٓ ًلنا ٓ فيةيٌ لدجد٥ لةسي

ه ) نٟٓ،ا ي ٟٟ يا بانيٟٟا ) ٕدن فييٟٟا شٟٟيٙ حقيقٟٟي )  ٟٟة( دجٟٟٓد ٕيٟٟة يٟ   ٟٟة ًسٟٟ عآية ن 
)) ٕٓيٟٟةا د ةٟٟر   ٟٟدي٥ شي ٟٟي و بالي ٟٟٙد ًٖف حٓي ٟٟو  ةٟٟر حيا ٟٟو ًل  ٟٟ  ٕ  (4)ًليٟٟاٙا ،

ًٕه ي ًٕٔ ية نٟٟ ٕي٠ٟٟ ىًٔ ،ٟٟا حادلنٟٟا  ٛبيقٟٟو  ةٟٟر ًلق ٟٟة ًلسٟٟي  ٤ٟٟٓٛ بحقيقٟٟة ي٥ دىًٟٟٔ ًل ع
ٍٕ ًلًَٟٟٔ  ٍٕ بشٟٟ ٣ يٟٟاٙ ا ي، ٥ٟٟ ي٥  سٟٟ د ٌ سٟٟي ًلق ٟٟة بشٟٟ ٣  ٟٟا٤ ًدلق ٟٟة ًلق ٟٟي
ًَٖ ًل ٟي ي، ٥ٟ  ٟ  ٕ ٕي٠ ،وو٤ ،٥ حيُ ًل، بح ٤   ٕ ،ساح ياا دفي،ا  ًٓ ٔل٢ فال ع

ًٕٔ ية  :[ي٥  قد٤  ةييا ًلق ة ًلسي
ٕية شكل الكالم : -1  .  ة ًس عآية ن 
ٍٕ حياٍ ًل،ول٠ بقة،و  الموضوع : -2 ٕٓ()سي  .ين ًخنا ،درد اف لةس

 موقف الكاتب: -3

ٖية. - ي  ٕ ٕٓا دينا ًلشي ية ًل،  ًل ٛاب١ بي٥ ينا ًل،ول٠ا دينا ًلسا
ٕٓ ين ًل شبُ بال،نٜٕد ًاس عآن في ًلق ة.  -ٌ  ٍٕ ًلية ية في ًلس  ًلنٜ

ٕٓه  ًٕٔ ي ب، ٟٟ ًَٖ  –دب،ٟا ي٥ ًلٟنٙ ًلق  ٟٟي ًلسٟي ٟٟ  ٕ ٕغ٤ ،٥ٟٟ  ٣ٟ ًل،  ةٟر ًلٟ
ٕٓ  –ًل ٟٟي يح،ةيٟٟا  ٕي٠ٟٟ لدجٟٟد٥ ا ي، ٥ٟٟ  ٛبيقٟٟو ا يسٟٟ ٛين سٟٟ ٍٕ ًلًَٟٟٔا لًٟٟٔ فٟٟا٥  ع سٟٟي

ًَٕ  ٟٟي ي ناسٌٟٟ ،ٟٟن ٛبيعٟٟة ًلٟٟنٙ   ةٟٟر ًلٟٟنٙ ًلق  ٟٟي ،ٟٟا ل٤ٟٟ نشٟٟ عو بٟٟبعٚ ًل  ييٟٟ
ٍٕ ًلًَٟٔ ،ٟا ل٤ٟ  ًٕٔ يةا ىٔ ى،ٟا ا يسٟ ٛيعا٥  قٟٓي٤ سٟي شانو في ٔل٢ٟ شٟا٥ ًلق ٟيٍٓ ًلسٟي

ٕن  ل،ح،ٟٟٓد   ٜٟٟافٕ ،ج،د ٟٟة   ٟٟاوٓ فٟٟي  قٟٟٓي٤ ٔل٢ٟٟا دىًٟٟٔ ،ٟٟا ي  ٟٟس  نٟٟو ًل،ٟٟ ٥ ًلشٟٟع
ٕدي٘ ، وف في  ٕ َ ًلح ا٥ دحيًٓف()ٓ . ًدسٟ نآًف ىلٟر ىٟٔه ًل،عٛيٟاَا ي، ٥ٟ (5)ل،أً  

ٕية  ًٕف سٟي ٕدن فييٟا ًلقٟاٙ  رسٟ ٕيٟةا يٟ ًٕٔ يةا بانيٟا   ٟة ًسٟ عآية ن  ٕي٠ ًلق ة ًلسٟي  ع
ٕٓيٟٟٟٟٟةا د ةٟٟٟٟٟر   ٟٟٟٟٟدي٥ شي ٟٟٟٟٟي و  ًٖف حٓي ٟٟٟٟٟو  ةٟٟٟٟٟر حيا ٟٟٟٟٟو ًل  ٟٟٟٟٟ ٕ ها ،  ٥ٟٟٟٟٟ حيا ٟٟٟٟٟو ددجٟٟٟٟٟٓد

ا ،س نًٓف في  ٣ ٔ ٕي٠ٟ بالي ٙد ًٕ ية. دبئًٟ ي ٟد٥ ًل ع ل٢ ىلر ةلياَ ًل،نٜد،ة ًلًٔ 
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ٍٕ ًلقٟاٙ دلٟيٗ  ًٕ ر ،سالة ًلحج٤ في ًلق ة ،٥ حيُ  دنيا  ح،٣ جانباف ،٥ٟ سٟي  ٓ 
ٟٟٟة ًلقٟٟٟاٙ  ٕب ًٕلٍ  ج ٍٕ ًلقٟٟٟاٙ ابٟٟٟٓ ،٥ٟٟٟ  ٟٟٟ ٕٓنٟٟٟا ًلد ٟٟٟد٠  نٟٟٟٓ سٟٟٟي ًٔ ،ٟٟٟا ي ٍٕا دًع  ٣ٟٟٟ ًلسٟٟٟي

ٕي٠ٟٟ  ٟٟٓ بال ا،٣ٟٟ يد ،٥ٟٟ يٟٟو٣ ،ج،د ٟٟة    ٟٟية ،عينٟٟةا دفٟٟي ًلد َٟٟ ن سٟٟو ي ٟٟد  ٥ ًل ع
ًٕٔ ي ًلٟٔن حٟٓٓ لدجٟد٥ فٟي ي٥   ٟد٥ ٣ً )ينٟا( ن سٟيا  ًَٖ ًلٟنٙ ًلسٟي ٟ  ٕ حافٜ  ةر ،
 ٍٕ ٖ،نياف ىلر ًل،اريا دىًٔ يعني ً  ،آىا  ةٟر ًلًٟٔ  ٕٓا دي د٥ ًن ،اوىا  ،درد اف لةس
ٕجعيٟة ًد عيٟة ،عيشٟة فعٟوفا  ،ٟا ي٥ ًل ٟٛاب١ بٟي٥ ًل،ول٠ٟا  ٕجاٝ يحًُٟٓ ًَٔ ، في ًسٟ 

ٕٓا ًلشي ٟٟية ًٕٔ يةا دح ٟٟر ًل،ي ٟٟا١  ًلسٟٟا ٕٚ  ًدجٟٟٓىا فٟٟي ًلق ٟٟة ًلسٟٟي ٖيٟٟة ًل،  ٟٟ  ٕ ًل،
ه ييرا فييا. ًٕٔ ي ي، ٥ دجٓد  ًلسي

ٕح،٥ حٓٓ  ًٓٓف  ًٕٔ ي في ن ٙد  ،ا٣  بٓ ًل ًٕوي لةٛابن ًلسي ٕ ٓ ًلق ى٥ ًل
ًل، نٟي ًل ٟا،َ(ا ي،ٟا )ًلحاسة ًل اسٟعة( د )،٥ ًلق ٙ في ،ج،د  يو ًلق  ي ي٥ 

ًٕل نٟٟٟا لئٟٟٟه ًلق ٟٟٟٙ  ٟٟٟ ٕيس ،٥ٟٟٟ ًل،ول٠ٟٟٟ/ ،سٟٟٟٞد   ًٕٔ ية فقٟٟٟٓ ًنبنٟٟٟر  ةٟٟٟر   ٟٟٟ ًٕلٍ سٟٟٟي
ٕيس ًل،باشٟٟٟٕ لنٟٟٟاا ب٣ٟٟٟ  ب ٟٟٟو   ابيٟٟٟاف  ةٟٟٟر ًل،ج،ٟٟٟد  ي٥  ًل ٟٟٟٓي١ ًلٟٟٟٔن ل٤ٟٟٟ ي  ٠ٟٟٟ بال  ٟٟٟ

ٖلًف ،٥ٟ حيٟا ي ،ب د ٟة فٟي  نايٟا    ٟي(( د،عةٟد٤ )،ياٛباف ىيانا في ًإلىًٓلا ) ىلي٢ ج
ٕيس يج ًٕٔ ي ًل ٟ عةنٟا ا ن ًٟدنر فٟي ي٥ ، ٣ ىًٟٔ ًإلىًٟٓل يشٟ ٣ ند ٟاف ،٥ٟ ًل،ي ٟا١ ًلسٟي

ًٕٔ ية. ًٕس يا  ةر ينيا   ٙ سي ٓ 
ٍٕ  (،ٟٟا ي ٟٟاني ،٥ٟٟ حٟٟٓيُ  بٟٟٓ جٟٟٓد) شٟٟ  ٣   ٟٟة  ،نٟٟٔ ًلعنًٟٟد٥ فٟٟي ،نٛقٟٟة ًلسٟٟي

ٟٟٟٝد  ٣ٖ فٟٟٟي ٛيا يٟٟٟا ،و،ٟٟٟس ًلن ٟٟٟ ًٕ يجية ًدرٟٟٟحة  ي  ٟٟٟو  ةٟٟٟر ىسٟٟٟ  ٟٟٟنيٚ بني  ًلًٔ يٟٟٟةا ىٔ  
ًٕٔ ي ي، ٥  حٓيٓىا ب،ا يا ي:  ًلسي

ٕجا ي ،٥ٟٟ يٟٟٟو٣  ٜد -1 ي٠ٟٟ  ٟٟي ة ًل،ارٟٟٟي )،ٟٟا ي ٟٟٟاني(  يا،يٟٟا  ةٟٟر ،نٜٟٟٟٕد ًسٟٟ 
ٕٓ ٕدنة بالٛابن ًلس ٍٕٓ )حٓيُ(. -،ق  ح اوي ًلٔن    س  نو ، 

ٕن ًلٔن ي  س  نٟو ًس٤ٟ ًلعة٤ٟ  -2 ٕويدن ًلسي  بٟٓ جٟٓد(ا ىًٔ ،ٟا  ة،نٟا ي٥ )ًلٛابن ًل
ٕياف  اوةيٟٟاف شٟٟٓيٓ ًلعاٛ ٟٟة  ىًٟٟٔ ًاس٤ٟٟ ىٟٟد ًس٤ٟٟ ًدلٟٟٓ ًلقٟٟاٙا يالقٟٟاف بٟٟٔل٢ فرٟٟالف سٟٟي

ٕي ًلنٜٟٟٟٕ ىلٟٟٟر ًلًٟٟٟٔدَ ًلسٟٟٟا ييرٟٟٟن لدجيٟٟٟة نٜٟٟٟٕ يا ٟٟٟة يحٟٟٟ ٤   نة فٟٟٟي ةٟٟٟر ًلقٟٟٟا
ٖٓدجٟٟةا ًخدلٟٟر ٍٕف ، ًٕٔ ي ًلٟٟنٙ نٜٟٟ ٕي ًلسٟٟي :  دنيٟٟا ًٔد ٟٟاف ىحاليٟٟة ي عا،٣ٟٟ ،عيٟٟا ًلقٟٟا

ِٕ ًلٟٟٟنٙا ًدل ٟٟٟاني:  دنيٟٟٟا ًٔد ٟٟٟاف  ٕييي ،دجٟٟٟٓد يٟٟٟا  ةٟٟٟر ينيٟٟٟا  حي٣ٟٟٟ  ةٟٟٟر  ٟٟٟاو٥  ٟٟٟا
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 ِٕ ٕٓ يفعاليٟٟٟٟا ديحًدليٟٟٟٟا ب ٟٟٟٟٓ ٕٚ  ةينٟٟٟٟا ًلسٟٟٟٟا ٕٓن يعٟٟٟٟ ٕجٟٟٟٟة فٟٟٟٟي نٜٟٟٟٟا٤ سٟٟٟٟ ن ٟٟٟٟية ،نٓ
 .(6)ًدنسجا٤

ٕٓ بالنيابٟٟٟٟةا ىٔ  ًٕلٍ  ةٟٟٟٟر ًس حرٟٟٟٟإ  قانٟٟٟٟة ًلسٟٟٟٟ   ٟٟٟٟ س ًلًَٟٟٟٟٔ ًلقا ٟٟٟٟة يف١ٟٟٟٟ ًلقٟٟٟٟ
 ٕٓ ٕٓ ًلٟٟٔن يائٟٟ  ةٟٟر  ا قٟٟو ،ي،ٟٟة سٟٟ  سٟٟ عي٥ ًلًَٟٟٔ ًلقا ٟٟة بًدلٟٟٓىا ل ةبسٟٟو  ٌٟٟد ًلسٟٟا
 ٕٓ ا ل ٥ٟٟ ىًٟٟٔ ًلسٟٟ ٕٓد ٕإ ًلن،ٟٟ جانٌٟٟ ،٥ٟٟ حيٟٟاٍ ًلعاوةٟٟة  نٟٟٓ،ا  انَٟٟ  عٟٟي٘ فٟٟي ىحٟٟٓإ  ٟٟ

ٕي ىا بعٓ ًل دغ ٌٕ ًل،ن  ٠ٟ فٟي بالنيابة ا ي رس لةقا ٣ في ،نٛقة ًلنٙ ىلر ،ا يقا
ٕفٓ ًلنٙ بعن ٕ ًل شدي١ ًلقٟاو٤  ةٟر ًل، اجٟاٍ د سٟٕ يف١ٟ  ،سعر ،٥ ًلًَٔ ًلقا ة ل
 ٕٓ ٕي دجعةو ، قٓ ًلٔى٥ا دىد ي  ي ىلر  َٟد ًلسٟا ًل د ن في ،حادلة ،نيا لشٓ ًلقا

ٕى٣ٟٟٟ فٟٟٟي  يٟٟٟد٤ ي ًد،ٟٟٟوا ي بٟٟٟٕ ًل ٟٟٟ يٕا دي ٟٟٟ ٕ ًل بيٟٟٟٕا ًدلقٕ )فٟٟٟي ًلٟٟٟنٙ) يٟٟٟة ٖ،٥ٟٟٟ ي 
غافيٟٟة فٟٟي يىًٌٟٟٓ ًلد َٟٟا ًد٥  ٟٟآَ  ةٟٟر بعٟٟٚ بيد ا يٟٟا ًل ٟٟي  ،شٟٟي با ٟٟحابيا يد 
ٕإ  َٕ فيٟٟو بقٟٟ   قٟٟافٖ فٟٟد١ حقٟٟد٣ ًلشٟٟعيٕا ٓد٥ ي٥ يٛاىٟٟاا دفٟٟي ًلد َٟٟ ًٔ ٟٟو ًلٟٟٔن ًن شٟٟ
ٕ يا  ٕيٍ ًل ٟٟي يٟٟادن ىلييٟٟا ًل،جٟٟاني٥  ية ٟٟاف ،٥ٟٟ يدجٟٟا ي٤ ًل ٟٟي ا يٟٟٓ ( ح ايٟٟة ًل،ٟٟ ٕٓد )ن،ٟٟ

ًٕيو  ٕج٣ٟٟ فٟٟي ي ٟٟد٥  ٟٟ ٛقسٟٟاف ا   قيٟٟو سٟٟدإ ًل،وو٢ٟٟا دي ٟٟيس فٟٟي ًلةي٣ٟٟ بشٟٟٕا يقٟٟي٤ ًل
ٕ ٤ٛ ً)ًل ٟٟافي د انٟٟٟو يد ٜٟٟو ،٥ٟٟٟ غ ةٟٟة ،ٟٟٟا  ( ف ٟٟٟ ٓد ٕبٟٟٟة ،٥ٟٟٟ يٟٟا ىٟٟٟد .. يٟٟا ٓد ٕن ىا لرًٟٟد

ا دي ٟٟٟٖ ًل،سٟٟٟ ةبد٥ ،٥ٟٟٟ يحو،ي٤ٟٟٟ ىلٟٟٟر  ًدبيسٟٟٟي٤ ياشٟٟٟعي٥ ليي،نٟٟٟة بعرٟٟٟيا ىلٟٟٟر بعرٟٟٟيا
ٕيجياف  ٕٓ ًلسٟٟحٕ   ٣ٟٟ ًلٜٟٟو٤  ٟٟٓ ٕة٥   ةٟٟده ،وو ٟٟة ًل جٟٟٕا د،ٟٟا ي٥ يٟٟٛ ح ٟٟر  ًإلن ٟٟاَ لقٟٟ

ٕف ٟٟٟو بعٟٟٟٓ ي٥ ب ٟٟٟر ًٟٟٟٛد٣ ًلةي٣ٟٟٟا دفٟٟٟإ جةٟٟٟٓه ليبٟٟٟاف  حَٟٟٟ  ٕج٣ٟٟٟا  ٥ٟٟٟ  ٟٟٟيٍد غ ٕج٣ٟٟٟ ًل ي 
ٕٙا  ٟٟا٥  ٕٓ ًلقٟا  ٟٓ ً  ٟٟآ ،نٟٟٔ ًل ٟ ٕ  ةٟٟر ً، ٟٟٛال  (ىسٟٟ،ا ي٣  بٟٓ جٟٟٓد)لسٟعاَ ًلبٟٟ

ٕإ  ٕدن  ٟٟ ٕها د ٟٟ ًْٕ فٟٟي ،ناجٟٟاٍ يالٍٟٟٓ ،سٟٟ  ي اف بٟٟاس ،٥ٟٟ ٓنيٟٟا ل٤ٟٟ  سٟٟ ٛن  يٟٟ بي ٟٟو ًدل ٟٟ
ٕفاف  ( ي٥ ىس،ا ي٣  ا٥ ،ن  ٕٓد ٖىٟٓ بعن ًٟد٥ ي، ٟةا دل٤ٟ يرٟايقو ىنسٟا٥ ىا )ن، ٌٕ ًل  ،سٟ

 .(7)دباَ ،ن  ياف  بالد٥ ،بة٣((
ٕ ٟٓد   ش٠ٟ  ٥ٟ ًسٟ ةيا٤ ًلًَٟٔ ًلقا ٟة  ًٕلٍ ًل ا،ةية في ًل،قٛن ًل، –ى٥ ًلق

ٕن ٕٓ غي ٕو  - بٕ سا ٕبٟةا  إ ٣ٟ ،ٟا ي، ٥ٟ ،٥ٟ ًلٟ ٍٕ ًل ج ٖيٟة ًل ٟي ،نيٟا   شٟ ٣ ًٔ ٟ  ٕ ًل،
ًٕجيا في فرال    ي ، ع٤ بال دفي ي جاٖد ،ٟا ىٟد سٟاوٓ د،ٟالد٠ ىلٟر ،ٟا ىٟد  ةإلٓ

ٕغ٤ بساٛة ًلبيوة ًل ي ،نيا   ش ٣ ًلق ٟةا فٟالنٙ ىنٟا فٟي  شٟ ةو ًل رٟاوي  ًس  ناوي 
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ٕبٟٟة ب،عٛيا يٟٟا ًلحيا يٟٟة ًل، ةبٍٟٟٓ ب يٟٟد٤ ،ٟٟا ىٟٟد ٓينٟٟي  ا ي د ٠ٟٟ  نٟٟٓ حٟٟٓٓد ًسٟٟ عآٍ ًل ج
يٟٕ ل  ٟآن  اٛ يا ب٣ ي عًٓه ىلر  شييٓ    ي يس ي٤ٓ ًخسٟةدبية ًل ٟدفية فٟي ًل عب

شٟٟعاٝ  ٍٕ بُٟٟ دًع ٕن بد ٟٟ و بٟٟو ًلد ٟٟٝد في،ٟٟا ىٟٟد سٟٟٛحي سٟٟأِا ًدلن ٟٟأ ىلٟٟر ،ٟٟا ىٟٟد جٟٟدى
ٕبٟٟةا دلع٣ٟٟ  ٕويديٟٟة جٓيٍٟٟٓ  ن ٟٟ س  ةٟٟر ،ٟٟا ىٟٟد يٟٟاٙ ،٥ٟٟ ًل ج   ٟٟٔن ًلٟٟنٙ ب،عٛيٟٟاَ 

ٕه  ٢ٕ  ب٣ غي ٕية ين  عالقيٟة بٟي٥ ًلًٟٓي٣  –ًل،ًد٥ٛ ًل،د ةي يٓ ًٕلٍ ىنٟا سٟي ب،ا ي٥ ًلق
ِٕ ن ي  وةة ًلٓينية د، ان يا بي٥ ًلعًدو٣.ي د ية ىٔه ًلعا -ًدليا

ٕجيٟاف ،٥ٟ  ٍٕ ي ئٟ ،د عٟاف يا ٕٓ ي  ٕ ،٥ٟ ،د ٟنا ف ٟا ٕٓه لألحًُٓ ي ئ ًلسا في س
ًٕ ٍٟٟٓ  ، ة٢ٟٟ   /ٍٕ ٕٓية بعٟٟي٥ با ٟٟ ٍٕ ًلةعبٟٟة ًلسٟٟ ٟٟو فسٟٟحة  افيٟٟة إلًٓ ًلح ٟٟيا ،،ٟٟا ي ٟٟيس ل
ٍٕ ي ٟٟد٥ فٟٟي ،د ٟٟن ًٓيةٟٟي ،٥ٟٟ  ٕٓا د ٟٟا ٖيوٟٟاَ ًلسٟٟ ٍٕ  ةٟٟر  قٟٟٓي٤ ًل،سٟٟس ًل  ٟٟابعي لج ًلقٟٟٓ
ٍٕ ًلنافٍٔ ىلٟر  ،١ٟ ًلٟنٙ ًدلباسٟٛة لن ٟٔد ًلعاٛ ٟة فٟي  ٕٓ بعي٥ ًلب ي ٕ ٌ ًلس ًلح ي ي
ٕن   نايٟٟاها ،،ٟٟا يحُٟٟٓ فٟٟي ًلنيايٟٟة  ند ٟٟاف د عًٟٟٓٓف د ةدنٟٟاف  ع،٣ٟٟ  ةٟٟر نحٟٟد  وح،ٟٟي  رٟٟاف
ٕٓن  ج يٓ حًٓ  و في ف س يساليٌ ًلنٙ ًدلح ي  ةٟر فرٟالًَ ج،اليٟةا  في سبي٣ س

ٖ،ٟٟٟاني ب،ٟٟٟا ىٟٟد ، ٟٟٟان ًٕٔ يةا ي  ا ٣ٟٟ ،ٟٟٟا ىٟٟد  ي فٟٟي  قٟٟٟٓي٤ شي ٟٟٟياَ ًلٟٟنٙ  قٟٟٟٓي،اف سٟٟٟي
ًٕلإ فييٟٟٟٟٟا شي ٟٟٟٟٟية ًخٌ  ٖدجٟٟٟٟٟة )  ٟٟٟٟ ٕيٍ  ىسٟٟٟٟ،ا ي٣  بٟٟٟٟٟٓ جٟٟٟٟٟٓد(ا دشي ٟٟٟٟية ًخ٤ )ًل،ٟٟٟٟٟ

ٕوية ،ي ا ية  ٕٓا دشي ية ًلجٓ ًدلجٍٓ بالنسبة لةًَٔ ًلقا ةا  ىس،ا ي٣(ا بالنسبة لةسا
ًٕٔ ية  حد٤ في فرٟال يل ٟدن ًٕلٍ سي ًٕلٍ ًلنٙ   ح،ٟي٤   ةر نحد ا يٓٝ ين ش٢ في  

 ٍٕ ًٕ يٟاف فٟي ًٔ ٟ ًٖو٣ٟ حيا يٟاف ًدليالٟٓ ًٔ  ًٖيٕ بعن ًد٥ ًل،حبٟةا ًدل  نٟي بٟٔل٢ ًل،ارٟي ًل د
ٕٓ ًل،عا ٟٟٟٟٕ ًدلشٟٟٟٟاى ٍٕ ًاب٥ًٟٟٟٟخٌ ًلسٟٟٟٟا / ًلًَٟٟٟٟٔ ًلقا ٟٟٟٟة ٓ ل ة٢ٟٟٟٟ ًخحًُٟٟٟٟٓا دفٟٟٟٟي ًٔ ٟٟٟٟ

ًٕ ياف ،٥ يو٣ حٓيُ ًخٌ لو. ًٕس،ة ل ة٢ ًخجًدل ًٔ   ًل
ٍٕ ًل،شٟٟيٓا ُ حُٟٟٓ ًخفعٟٟا٣ ًلن ٟٟية فٟٟي   ابعيٟٟا د ًدلييٟٟا  ٕد ًٕف فٟٟي  ٟٟي  حٟٟداف  بيٟٟ

٥،ٖ ٕسيخ س دنية ًل رال  بٕ  سٟ ي٥ ًلٟ ٕى٣ٟ فٟي  يٟد٤ ي ًد،ٟو )فبعٓ ي٥  بٓي ب  ٖ،٥ٟ ي 
ٖ،نيٟٟة ا   ع٣ٟٟ فعةيٟٟا ًل،ٟٟو ٕ سٟٟدإ   ٍٕ ٍٕ ىلٟٟر ٓد ي بٟٟٕ ًل ٟٟ يٕ دي ٟٟ ٕ ًل بيٟٟٕ( فٟٟي ىشٟٟا
٢ٕ ب ٟ،ا و  ةٟر ًل، ٟا٥ ًلٟٔن يبٟٓد ىٟد  ينو ي بٕ ًل  يٕا دي  ٕ ًل بيٟٕ ٓد٥ ي٥ ي ٟ

ًٕىٟٟا )آليٟٟٕ سٟٟا ناف د ً  حُٟٟٓ ًنعٛافٟٟاف فٟٟي  -ين ًخفعٟٟا٣ -غافيٟٟاف فٟٟي يىًٌٟٟٓ ًلد َٟٟ(. ن
ٕ يٟٟٟٟة  وسٟٟٟٟٕٛ يد لنق٣ٟٟٟٟ   ٟٟٟٟد٠ ًلحُٟٟٟٟٓ  ٍٕ ح ٕس٤ٟٟٟٟ  ٟٟٟٟد ٖ، ٟٟٟٟاني ،٥ٟٟٟٟ يٟٟٟٟو٣  ًل،شٟٟٟٟيٓ ًل
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ٕفٟاني  ٌٟٔد فييٟا ًلحٟٓٓد  ٕف و ليحة١ٟ بيٟا د،عيٟا فٟي سٟ،ال   ٕج٣ غ ٕٓن في، ٛي ًل ًلس
ٟٟا ٕف ًَٟٟٔ ًل،يةد ٟٟة بٟٟي٥ ،ٟٟا ىٟٟد ًد عٟٟي حيٟٟا ي دبٟٟي٥ ،ٟٟا ىٟٟد غيبٟٟي   ني  ن ٟٟيٕ فييٟٟا ًل

ٕحاٌ فرٟال ٓينٟي ييٟ ةٛ فييٟا  َٟد  ٕدحانية في  ٕ يا ًل بالًَٔ ًليالقة ل يٚد ، ا،
ٕة٥. دلع٣ٟٟ فٟٟي ٔل٢ٟٟ )ًل،نٟٟاجي ٟٟد ًلقٟٟ ( ب َٟٟد ،وو ٟٟة ًل جٟٟٕ دىٟٟي   ة ٓد يٟٟا ىٟٟد.. يٟٟا ٓد

فةسٟٟ ة يا ٟٟة حادلَٟٟ ًلًَٟٟٔ ًلقا ٟٟة ،٥ٟٟ يوليٟٟا ية١ٟٟ فرٟٟال    ٟٟي يٟٟاٙ يسٟٟ،س 
ٕٓية ، ع،ٟة ب ٓي٣ ًخنا ًلقا ة  ٍٕ سٟ ٕس٤ٟ  ٟد ٕٓن سي،ياوي ي س٤ ب في  ش ي٣ درن س

ٖ، اني ًلًد عي. ِٕ  باَ ًل ٕية ًل،الد٠ ًلعاوةي ًلحا ٣ يا ٕجة  ٥ شع ٕية ًليا  بالشع
ٍٕ ًلعاوةٟة ،٥ٟ  ًٔ  انَ   ة )،ا ي اني ،٥ حٓيُ  بٓ جٓد(   حُٓ  ٥ٟ سٟي دًع

٤ٕ ،، ةة بحياٍ ًلجٓ ًدلجٍٓ ًدخٌ  نٓ،ا  انًد في ًلقٕ  ٕن ىد ي ةر ًلي ٕٓ غي ية  بٕ سا
 ٍٕ ٕإ   ، ٣ٟ سٟي ٕية ييٟ ٕبٟة سٟي ًدلٓ ًلًَٔ ًلقا ةا فٟا٥   ٟة ) ٟد ٢ ًلبعيٟٓ(  ح ٟي  ج
ٍٕ ًلةعبٟة  ٕٖ فٟي ىًٓ ٕٓ ًٔ ٟي يحٜٟر بٟٕٓد بٟا ًلًَٔ ًلقا ة ب،عية جٓىا دجٓ يا  بٟٕ سٟا

ٍٕ  ةر ،ٟا ىٟد ٔ ٕٓية ًٓي٣ ًلنٙا دي  س بًدباَ ًلنٙ ،باش ً ٟي ديٟاٙ ،٥ٟ حيٟاٍ ًلس
ًٕىٟٟا  ق٠ٟٟ فٟٟي ىٟٟٔه ًلق ٟٟة  نٟٟٓ ،ٟٟاىد ح،ي،ٟٟيا  بٟٟٕ  حقي١ٟٟ ،ًدجيٟٟة  ًلًَٟٟٔ ًلقا ٟٟةا فن
ٖ،٥ٟٟ ًلٛ دلٟٟة  نٟٟٓ،ا  انَٟٟ  عٟٟي٘ ب،عي ي،ٟٟاا  ٕى،ٟٟا ىلٟٟر  ًٕ يٟٟة  عٟٟٓد ًلًَٟٟٔ  ب ن سٟٟية ًٔ 
ٖ،٥ٟٟ ،رٟٟر ب،قٟٟاٗ  ٕدحٟٟي لةٛ ٣ٟٟ ًلٟٟٔن  ان ٟٟو ًلًَٟٟٔ ًلقا ٟٟة فٟٟي  ف ةٟٟ قٛ ٔل٢ٟٟ ًل عة١ٟٟ ًل

ٕٚ ًلًَٟٔ ًلقا ٟة  ًلع،ٕ ل نو ٣ٜ حياف فٟي ٍٕ ًل، حدلٟة ىلٟر شاشٟة ،شٟيٓية  سٟ ع ًلًٟٔ 
ًٕف ،٥  ة٢ ًلحيٟاٍ ًلٛ دليٟة) ًٕفقَٟ جٟٓنا يحبب ٟو  انٟو  ٟٓي١ ) رس ًٕف  ،نٟٔ ي٥  نَٟ  ٟ ي

ٕي٥ا  ح،ي٤ دليٗ ينسانا ي د ني بي،سي٥  ا،اف يد ي  ٕا  ا٥ ي رةني  ةر يح آه ًلعش
ٕد٥ دلًٓف دبن اف ل٤ يحًٜد بن ٠ حٜد ي لٓيوا د،نٟ دينٟا ٣ٟٜ  أ سٟنًدَ  شٟبو ًلحة٤ٟ ش

ًٕشو في بعٚ ًلةيٟاليا  ٕ و ىا  ل،ا،افا د ٓ ًنٓٗ في ف ٕ ا و دس نا وا ا يفا جٓن في ح
٣ٟٟٟ )ف ب س٤ٟٟٟ جٟٟٟٓ ي د قٟٟٟد٣  ًٕني ج٢ٟٟٟٓ بي،ٟٟٟٗ ج ُٟٟٟ... ديبيعنٟٟٟي ،٥ٟٟٟ ًج٣ٟٟٟ ٛ  ٟٟٟٓ ًشٟٟٟ  لق

 ...٣ٟٟٟٟٟ ٍٕٓ/ ًلقا ٟٟٟٟٟة  . (8)ج،ي ًَٟٟٟٟٟٔ ًلسٟٟٟٟٟا ٟٟٟٟٟنٙ– حٟٟٟٟٟاد٣ ًل ًٕٔ ية ًل ٟٟٟٟٟإ سٟٟٟٟٟي ٟٟٟٟٟر ً  ب   - ة
ٖ،نيٟٟة ًسٟٟ بٛا٥ ًلًٟٟٔ ٕحةٟٟة  ًٕٔ ية يا ٟٟةا  ع،٣ٟٟ  ةٟٟر ًسٟٟ عآٍ ، ٕويٟٟة سٟٟي َ  ةٟٟر دف١ٟٟ 

ٕإ  ٍٕ  ع،٣  ةٟر ى ٟآٍ ىن ٟاِ ًلٟٔ  ل٢  بٕ ًٔ  ٕحةة ًلٛ دلةا ٔد ،ي،ة في حيا يا ىي ،
ٕوية ةنية  ٕٓ –دف١  ، ة ٟة بجٟد ،٥ٟ ًلعاٛ ٟة  سٟ د ٌ حج٤ٟ ًلدجٟٓ ًدلحٌٟ  -لحٜة ًلس
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ٕحةٟة ًل ًٕىٟا  بحٟٕ ،عٟو فٟٟي  ٕبٛ ًلًَٟٔ بجٟٟٓىاا فن ٖ،٥ٟٟ ًلٟٔن يٟ  ش٠ٟ  ٥ٟ ،ٟٟا  ان يٟا فٟي 
ٕٓ–ًلٛ دلٟٟةا د،ٟٟا  ةييٟٟا ًآل٥  ٖ،ني٥   جةٟٟر  -لحٜٟٟة ًلسٟٟ ل  ٣ٟٟ ىلٟٟر  ،١ٟٟ ًليٍٟٟد بٟٟي٥ ًلٟٟ

ين ًلجٍٓ ىلٟر ، ًدىٟا  بش ٣ يدرس في نياية ًلق ة  نٓ،ا  ق٠ ًلًَٔ  نٓ لحٜاَ  ٓد
ٕنٟة بٟي٥  ٥ٖ ل حُٟٓ بٟٔل٢ ند ٟاف ،٥ٟ ًل،قا ًخييٕ دبش ٣   جٕ ،عيا ٛا ة ىاوةة ،٥ٟ ًلحٟ

ٖ،ني٥ا ٥ٕ  ًل ًل،اري ب ٣ ،ا يح،ةو ،٥ٟ ٛا ٟة حيا يٟة ، ع،ٟة بالسٟعآٍا ًدلحارٟٕ ًل،ق ٟ
ٕبَٟٟٟ ،٥ٟٟٟ ًلبيَٟٟٟ..  بع نٟٟٟي ي،ٟٟٟي..  ٕجَٟٟٟ... ب٣ٟٟٟ ى ًٕل فق٥ًٟٟٟٓ ًلجٍٟٟٟٓا ))ي ٥ٖ ،٥ٟٟٟ جٟٟٟ بٟٟٟالح
 د  َٟٟ  ةيوف..سٟٟ،ع يا  قٟٟد٣ ينيٟٟا  ٛةب٢..) ةَٟٟ: ا ًسٟٟ ٛين..  الَٟٟ: جٟٟٓ ٢  ح رٟٟٕ.. 

ٍٕ دا  سٟٟ ٛين.  ةَٟٟ ٍٕ ًخييٟٟ ٕوي ٢ٟٟ لة،ٟٟ ٕغٌٟٟ فٟٟي  ٥ٖ ي ةبسٟٟني: ي،ٟٟاه.. ي٠.. ي٠    ًدلحٟٟ
ًح ،٣..   الَ دىي  ،سس ًلٓ،ٝد ،٥  ينييا: سنة ًلحياٍ يا دلٓن.. ف عا٣ي دحق١ ليٟا 
ٕغبٟٟٟة.. ل٤ٟٟٟ ً ٟٟٟٓ ًسٟٟٟ ٛين ًل ٟٟٟو٤ فاجيشَٟٟٟ .. دب َٟٟٟ ي،ي..درٟٟٟعَ   يٟٟٟا  ةٟٟٟر  ىٟٟٟٔه ًل

ًْٕ  ٜي٤.. (( ٖنا ًلع بة .. فاس قبةنا    .(9)   ي.. سحب ني بة٠ٛ نحد ًلبيَ.. ًج 
ٍ  بٟٕ ىًٟٔ ًل،قٟٛن ،نايٟاف ن سٟياف  ةقٟاف ي  ا ٣ٟ فيٟو   ٕٓد ٍٕٓ/ ًل،س ٕس٤ ًلًَٔ ًلسا

ٍٕ  ةٟر  ٣ًٖ ،ح ٟد ٕإ ًل ٟي ،ٟا  ٟ ًلحُٓ ًل،اسادن )دفاٍ ًلجٍٟٓ( فٟي  جةيٟو ًلًٟد عيا بالٟٔ 
ًٕ،ٟا ن سٟية  حٟدن  ٍٕ د،ا  نب ١ ،نيا ،٥ٟ  جةيٟاَ ن سٟية ل يةقٟا فٟي ًلنيايٟة ٓ ٥ًٕ ًلًٔ  جٓ

ًٕلٍ ًلًٛدفٟٟة بٟٟي٥ ىًٟٟٔ فٟٟي ٛيا يٟٟا ٛا ٟٟة ىاوةٟٟة ،٥ٟٟ  ًٕل يل٤ٟٟ ًل قٟٟٓا دلع٣ٟٟ ًلقٟٟ ٥ٖ ،٥ٟٟ جٟٟ ًلحٟٟ
 ٍ ٕٓد ٍٕٓ / ًل،سٟٟ ًل،قٟٛنا ًدل،قٟٟٛن ًلسٟٟاب١ا   ش٠ٟ  ٥ٟٟ  قاب٣ٟٟ ٓالٟٟي يشٟٕٛ ًلًَٟٟٔ ًلسٟٟا

. فرٟال ًخل ٟة ًلح،ي،يٟٟة ًلٟٔن ي، ٣ٟ ،ٟا  انَٟٟ  ةييٟا ًلًَٟٔ  نٟٓ،ا  انَٟٟ ابٟي٥ فرٟاوي٥
،ٖ ٥ٖ ًلٟٟٔن ي، ٣ٟٟ ًلٟٟ ٥ ًلحارٟٟٕ ًلٟٟٔن بٟٟو  عٟٟي٘ فٟٟي يحرٟٟا٥ ًلجٟٟٓ ًدلجٍٟٟٓا دفرٟٟال ًلحٟٟ

ٍٕٓ ًلس إا د نيٟي ًلٟنٙ  نٟٓ نيايٟة ، ةقٟةا  نيٟي ًلج٣ٟٓ ًلقٟاو٤  ةٟر   س٣ٓ ًلًَٔ ًلسا
ٕيٟٟٟاَ ، ع،ٟٟٟة بحيديٟٟٟة  ًل قاب٣ٟٟٟ بٟٟٟي٥   ا ٟٟٟي٣ ًلحيٟٟٟاٍ ًل،ارٟٟٟية د،ٟٟٟا  انَٟٟٟ  ح،ةٟٟٟو ،٥ٟٟٟ ٔ 
ٍٕا د،ا فييا ،٥ حٍٓ د شاو٤ بدفاٍ ًلجٍٓ ًل ي  ا ي ىنٟا  ًلحياٍا د  ا ي٣ ًلحياٍ ًلحار

ٕ ي٥ ىلٟٟر ًارٟٟ،حو٣ بدفا يٟٟاا فٟٟي ًلٟٟنٙ ل ٕ يا ًلسٟٟاو ًٖف لبيجٟٟة ًلحيٟٟاٍ دنرٟٟا ٟٟ ،ٕ  شٟٟ ٣ 
دبئً   د٥ ًلًَٔ ًلقا ة  ٓ فةسٟ َ ًلحيٟاٍ ب   ٟيو يا ًل،عيشٟة ل  ٣ٟ بيٟا ىلٟر حالٟة 
ٖ،ٟة  ًل ٟي  عيشٟيا ًلًَٟٔ  ىبًٓ ية  س  يٕ  اٛ ة ًل، ةقي د جعةٟو ي  ا ٣ٟ ،ٟن ٛبيعٟة ًخ

ٕية ًلقابعٟٟٟة فٟٟٟي ًٓي٣ٟٟٟ ًلٟٟٟنٙا ًدل ٟٟٟي ِٕ ًلٟٟٟنٙ ،٥ٟٟٟ يٟٟٟو٣  ًلسٟٟٟي ليٟٟٟا حرٟٟٟٕد فا ٣ٟٟٟ يٟٟٟا
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ٍف ل  ٣ٟ فٟي ًلنيايٟة ىلٟر   دحٓىا بالًَٔ ًلقا ةا دفي ًلد َ ن سٟو   ةس٠ٟ ًإلبًٟٓٝ حيٟا
ٌٕ ًلًَٟٔ ًلسٟا نة ٓد،ٟاف فٟي  ِٕ سٟ ٕيٓ يا ٍٕٓ ل٤  س ٛن ًل   حقيقة ، آىا ي٥ ًلًَٔ ًلسا

  ٣ ،ا ىد ىنساني.
ًَٖ ًلٟٟنٙ ًلسٟٟي ٟٟ  ٕ ًٖف ،ي،ٟٟاف ،٥ٟٟ ، ٟٟ  ٕ ًٕٔ ي فٟٟ ٥  ،ٟٟا٣  بٟٟٓ دل،ٟٟا  ٟٟا٥ ًل، ٟٟا٥ ،

ٕفيٟة  اليٟة دييرٟعيا  ًٕه يينٓٗ ًخ، نة بح ٕح،٥ يدليو يى،ية فاوقة في ن د وا فن ًل
ٖي٥  ًٕى٥ ًلنٟاٜٕ ديٟ ٕويٟا ًلٟ ٕ ٟة ًخحًُٟٓ  بٟٕ ، ٟالحة بٟي٥  ٍٕ ٓ يقة د،حسدبة لح إلًٓ
ٕس٤ٟٟ ،٥ٟٟ يولي،ٟٟا فرٟٟالًَ ، انيٟٟة  جسٟٟٓ  ،١ٟٟ  و ٟٟة  ٍٕ د ةٟٟر نحٟٟد ي ٍٕ ًل،نٜٟٟد ًلًٟٟٔ 

َٕ بشٟ ٣ يد بٟتيٕ فٟي   ٟدي٥ ًلًَٟٔا دا ًلقاٙ بئٟه ًخ،  نٟة ًل ٟي شٟ ةَ يد لنق٣ٟ ي ٟ
ٕ و دلع٣ٟ ،٥ٟ يدلٟر  ة٢ٟ  ةَ حية في ًٔ  ٕ بَٛ بٛ دلة ًلقاٙ ٜد سي،ا ًخ،ا ٥ ًل ي ً
ٕٓد ًل،جسٍٟٓ فٟي   ٟة )،ٟا ي ٟاني ،٥ٟ حٟٓيُ  بٟٓ  ٕإ ن، ًخ، نة بيَ ًلجٓ في ىحٓإ  

ٕ ٟٟا٣ ًلق ٕه ي سٟٟن خ ٕغ٤  ٟٟ  ٕج٣ٟٟ  بيٟٟٕ بٟٟ ةٌٟٟد ًلبٟٟيٚا بين،ٟٟا ينقس٤ٟٟ جٟٟٓد( : ))دبيَٟٟ ًل
ًٕدي٘ ًدل ٟاني يرٟ  بال،جٟاني٥ا دل٤ٟ  ٟال٠ ًلٟٓنيا بي ٟاف  ًلةي٣ ىلر  سٟ،ي٥ ًخد٣ ي،ٟأله ًلٟٓ
ًٕدي٘ لٟٟيوف بحةقٟٟا ي٤ فٟٟي باحٟٟة لبيَٟٟ  ًٕديٟٟ٘ ًدآليٟٟٕ ،جٟٟاني٥ا دبين،ٟٟا ينٟٟٓفن ًلٟٟٓ ن ٟٟ و ٓ

نٟٝد ،٥ٟ ًلٟٓفد٠( د شٟعةي٤  ٟناجاَ يفوٟٓ ي٤ ) حَ ىغ،الٍ ًل جةٟي  سٟانٓى٤ ًليةيةيٟاَ
ًٕدي٘ ،٥ٟٟٟ  ًٕ بٟٟد٥ ًلٟٟٟٓ فٟٟي فرٟٟٟالًَ ًل يبدبٟٟاَ ًل،ةدنٟٟٟةا يٟٟٟٓى٘ ًغةٌٟٟ ًل،جٟٟٟاني٥ دى٤ٟٟٟ ي
ٕيٍ بةد٥ ًلق،س ىلر  ًٕددي١ د دإ في جًٕٓ ًل،حبٗ ًل بيٕا د نٓ،ا ينا٤ ًلةي٣   سة٣ ً،
ٖد٥ يد  ًل،حٟٟبٗ   ٢ٟٟ د ٟٟا ي٤ د ٛع،ي٤ٟٟ بيٟٟٓييا بين،ٟٟا يج ،ٟٟن حدليٟٟا ًل،جٟٟاني٥ا دى٤ٟٟ ي قٟٟاف

،يٟٟٟا ًحٟٟٟٓا ى ًٟٟٟٔ ً  ٟٟٟآًد  ةييٟٟٟا ًد  ٟٟٟآَ  ةٟٟٟيي٤ا بين،ٟٟٟا يب ٟٟٟد٥ يد ي نٟٟٟد٥  بة ٟٟٟة ا ي ي
ًْٕ ًٟٛد٣  ٕف و ًل ي  شبو يي،ة ا ي ٠  ٥ ًل ٟ ٕج٣ ًلٔن ي، ٛي بي و يد غ  َد ًل

(ًلةيا ٓد .. يا ٓد ٓد ٍٕٓ )يا ٓد  .(10)((لي ًلبا
 ٕٓ ٕٓ فٟٟي  قٓي،ٟٟو ل رٟٟال ًلبيَٟٟ  ةٟٟر ،نٟٟاْ يل ٟٟدن ح،ٟٟي٤ يسٟٟ نٓ ًلسٟٟا يٟٟنيٚ ًلسٟٟ

ٕدن   ح ٥ًٕ في  ش يةو  ةر فرال   ٕٕ فيو ًلشي ياَ ًلسا نة فيٟو ،٥ٟ  رٟبا٥ ًلجٟٓ
ٕ  ٟٟٟاٖ  ً ٍٕ ٕٚ ًل،  دحٟٟٟة(ا لي ٟٟٟد٥ ًلًٟٟٟٓي٣ بٟٟٟو ِٕ)ًخ ٖلٟٟٟة بٟٟٟي٥ ًلًٟٟٟٓي٣ )ًلبيَٟٟٟ( ًدليٟٟٟا ًلعا
ٕد يا  ةٟٟٟر فرٟٟٟال ،  ّٟٟٟد  عٟٟٟان١ ًلسٟٟٟ،ال ل ٟٟٟنع٤  ٕ ٟٟٟة ،٥ٟٟٟ يٟٟٟو٣ شٟٟٟ ، ع٤ٟٟٟ بالحيديٟٟٟة ًدلح

ٕيٟي سٟٓدلو  ةٟر ًلًٟٓي٣ / ٕدحانيٟة ًلٟٔ ٕ فٟ بيٟٓدل ًلةي٣ٟ دىٟد ي ي ٣ٟٜ فرٟال ًلبيَٟا د
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ٕي يٟٟة ًل ٟٟي  يٟٟي٤  ةٟٟر  ٣ٟٟ ،سٟٟاحة ًلبيَٟٟ فٟٟي  ٕ ٤ٛ ًلٟٟٓ ال بالسٟٟقد٠ ًل دن  ،  ّٟٟد ايٟٟ
ٕب وا ب٣ يقد٤  ًل،ٓينةا فال، ا٥ ىنا ا ييرن لة،عاييٕ ًل قةيٓية في ،قايسة ًل، ا٥ د،قا
ٕدحانيٟٟٟٟة بالعاٛ ٟٟٟٟة  ِٖ فييٟٟٟٟا ًل  ةٟٟٟر ًل عبيٟٟٟٟٕ ًلجًٟٟٟٟدنيا د  حُٟٟٟٓ ًلًَٟٟٟٟٔ ،عٟٟٟٟو بة ٟٟٟٟة   ،ٟٟٟا

ٕيٟة ًل،  دحٟة ،٥ٟ جيٟةا دب ة٢ٟ ًلجياشة ًل ي  آ ٍ ،ا  ، ة٢ ًلًَٔ دىي  نع٤ باجًدل ًلق
ٕويٟا  ٕٝ ًلًَٔ ًلسا نة في ًلبيَٟ ىلٟر با ًٕل  ر ًٕحة ،٥ ج ًلنشٍد ًل، ع،ة بالٛ،انينة ًدل
ٕبٛ ًلًَٔ ًلقا ة بال، ٟا٥   جٟاٖد ًلد ٠ٟ  بالٓ الاد،٥ ىنا ي رس ي٥ ًلعو ة ًل ي  

 ٢ٕ ًَ ًل، انيٟٟة  ةٟٟر نحٟٟد يناسٌٟٟ ًل،حا ٟٟا ي ىلٟٟر ًلد ٠ٟٟ ًلحسٟٟي ًلٟٟٔن يحٟٟ ًل،دجٟٟٓد
ًٕ ٟي  لحاج و ًلحسية لة، ا٥ د د و ىلٟر ًان ،ٟا ٕدحٟي لٟو. ىًٟٔ فرٟوف  ةٟر ٛابعٟو ًل  ًل

٥ٟٟ ًخل ٟٟة ًدان ،ٟٟال ي جٟٟاٖد  ٕييي ًل،ٟٟدحي باخ ٟٟالةا  نٟٟٓ،ا ي حٟٟد٣ ًلبيَٟٟ ىلٟٟر ٛد ًل ٟٟا
ٍٕ ،عينٟة لي ٟبس ،ٟادإف د،ٟؤًف خد  ٕٓية  دنو ، انٟاف يا ٟاف باسٟ لٟي ًلٟٔ ٕ ي د ي و ًل 

ًٕل  سٍٟٟد ًلحيٟٟاٍا د،٥ٟٟ ىنٟٟا  ًٕد  قٟٟدلي٤ ،٥ٟٟ جٟٟ ًٕدي٘ا دخدلٟٟي ًلن بٟٟة ،،٥ٟٟ يسٟٟ ،٥ٟٟ ًلٟٟٓ
ي  سٌٟٟٟ ًل، ٟٟٟا٥ ي د ٟٟٟية  ،يقٟٟٟة  نٟٟٟٓ،ا ي حٟٟٟد٣ ىلٟٟٟر ،ٟٟٟؤ ة،٥ٟٟٟ فيٟٟٟو يجٟٟٟٓ  ٣ٟٟٟ ،٥ٟٟٟ 

ًٕدي٘ ًدل،جاني٥ رال ي٤.   ًلٓ
ّٕ ًلقاٙ  ٥ ،د  و ،٥ ي، نة ًل،ٓينة ًل ي  ّٕد ًخل دية ًلح،ي،ة ي  دبئه ًل

نج،ٟة  ةٟر )،٥ٟ ىٟٔه ًخ، نٟة )،حةٟة ًلنبٟي يٟدنٗ( ًل ٟي   حٟد٣ فٟي   ٟة  ا٘ فييٟا د 
ٕدفٟٟة  ٥ًٕ( ىلٟٟر بيَٟٟ ًدحٟٟٓ  ج ،ٟٟن فيٟٟو  ٣ٟٟ يٛيٟٟا٠ ًل،ٓينٟٟة ًل،د ٟٟةية ًل،ع ٠ٕ ًل  ٟٟ ،شٟٟا

ٍٕا  يٟٟٟٓي ًلبيَٟٟٟد )):ب نٟٟٟٝد سٟٟٟا نييا  نٟٟٟا٤ ،حةٟٟٟة )ًلنبٟٟٟي يٟٟٟدنٗ( بعٟٟٟٓ  ٟٟٟوٍ ًلعشٟٟٟال ،باشٟٟٟ
يٗ.. دا٥ ،حة نٟٟٟٟا ا  شٟٟٟٟبو د سٟٟٟٟ ٥ ًخن ٟٟٟٟٗا د نقٟٟٟٟٛن ًلنٟٟٟٟاٗ ىلٟٟٟٟر يحو،يٟٟٟٟا بٟٟٟٟو  ًٟٟٟٟدب

ٕغ٤ ينيٟا  ح ر٥ٟ ،وٟاَ  ٕٚا فقٓ ي بحَ بي اف ًدحًٓف بٟ بايو يا يا ، اناف ةيٕ  ةر ًخ
ًلبيَد ي  ة٤ ًلج،ين بة ة ًدحٍٓا ،ن ي٥ ًلسنة يىةيا  نقس٤ فٟي ًلًد ٟن ىلٟر  شٟٕ ل ٟاَ 
دليجٟٟٟاَ يسٟٟٟ حي٣ ًل  ٟٟٟاى٤ في،ٟٟٟا بينيٟٟٟاا دا   ١ٟٟٟٓ ،حة نٟٟٟا ي ٔدبٟٟٟة دجٟٟٟٓد ل ٟٟٟٙد فٟٟٟي 

ًَٕ ًخ ًٟد٤ دلٟد  ٟا٥  ٟابٕ سٟبي٣ا ًلعا ل٤!ا حيُ ل٤ٟ نسٟ،ن ي٥ ل ٟاف  ٟٓ ٓيةيٟا ،نٟٔ  شٟ
ٕه  ٕج٣ٟ ،٥ٟٟ ًلنسٟٟال ىلٟر حٟٟٓ  ٟا٥ فيٟٟو بعرٟي٤ ي،شٟٟي دنٜٟٟ ٕح،ٟة دييج٣ٟٟ ًل دىٟي  شٟٟن بال
ٕيٟٟة  ا،ٟٟةا دلبٟٟاٗ ،حة نٟٟا ىٟٟد  ٕٚا بين،ٟٟا   قٟٟافٖ  يٟٟد٥ ًلنسٍٟٟد حي ،ٟٟا  شٟٟال بح فٟٟي ًخ

 ٌٕ ٕبيا بين،ا ًلحقيقة  قد٣ ي٥ نسبة ًلع  .(11)في ًل،حةة ىي  و ة في ًل،اوة((ًلع
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ٍٕٓ ،نٟٟٔ ًلبٟٟٓل  ٕإ ًلًَٟٟٔ ًلسٟٟا يٟٟنيٚ ًلٟٟنٙ  ةٟٟر فا ةيٟٟة ًلد ٠ٟٟ ًلًٟٟٔ يا ىٔ نٟٟ
ًٕل  ٕنا نح٥ٟٟٟ ،عشٟٟٟٕ ًلقٟٟٟ   ٠ٟٟ ىٟٟٟٔه ًل،حةٟٟٟة ًلشٟٟٟعبية ب حسٟٟاٗ  ٟٟٟا٣ ،٥ٟٟٟ ًلح،ي،يٟٟٟة  شٟٟع

ف نقةنٟٟٟا ،عيٟٟٟا ىلٟٟٟر ٔل٢ٟٟٟ ًلعٟٟٟال٤ ًآل،٥ٟٟٟ ًلٟٟٟٔن ييٟٟٟ ٤ بٟٟٟو  ابينٟٟٟالٍ ًلعٟٟٟي٘ فٟٟٟي  ة٢ٟٟٟ ًل،نٟٟٟا١ٛ
ًٕ ي  ي ٟة ًلسٟٟ نرا د ٥ٟ ح،ي،يٟٟة ًل،ٟادإا ديب عٟٟٓ ًلٜٟاى ٍف فيبحُٟٟ فيٟو  ٥ٟٟ  ٟٕد ٜد  ٟآ

ٕجيٟٟٟة ًل ٟٟٟي ييةقيٟٟٟا ًل  ٟٟٟٕد ًل،  قٟٟٟٕ غالبٟٟٟاف لألل ٟٟٟة فٟٟٟي  ة٢ٟٟٟ ًخحيٟٟٟال   ٥ٟٟٟ ًل يا،ٟٟٟة ًليا
ًٖيٟٓ فيٟو ،قد،ٟاَ ًلح،ايٟة لي ٟبس  ًٕٛية ًلري،ةافنجٓ ي٥ ىًٟٔ ًلحٟي ًلشٟعبي    ٕس ق ًا

٥ ًلدجٟٟٓد ًلحقيقٟٟي ل نسٟٟا٥ا ىٔ يجٟٟٓ ن سٟٟو  ٕإا ،ٟٟٛد ًف بقٍٟٟد ىلٟٟر ،نٛقٟٟة ي،ٟٟا٥  بٟٟ ،شٟٟٓٓد
 سٟٟ ٛين ي٥  ٟٟدفٕ لٟٟو يجًٟٟدلف ،ناسٟٟبة لةعٟٟي٘ ًليٟٟان ا دفٟٟي ير٤ٟٟ ىًٟٟٔ ًلجٟٟد ًخل ٟٟدن ا 
ٕس٤ ىدية ىًٔ ًل، ا٥ دي د ي و ًل،د ةية ًل،نب قة ،٥ ر،و  ٍٕٓ  -  َد ًلًَٔ ًلسا

ٕه ،٥ٟ ًل، دنٟاَ -ين ًل، ا٥ ٕبي ،ن غيٟ  خلًد٥ ًلٛي٠ ًل،د ةي ًلٔن ي عاي٘ فيو ًلع
ٕإ.  ًخي

ٕويٟا   َٖ ٕح،٥ يفٟٕ ٕية لق ٙ  ،ا٣  بٓ ًل ًٕلٍ ًلسي ًٕ ي، ننا ًلقد٣ ى٥ ًلق دييي
ٕويٟٟٟة ىنسٟٟٟانية شٟٟٟا،ةة  حٟٟٟاد٣  ْٕ لًٟٟٟٔ يا ب ٌٕ ًلًَٟٟٟٔ ًلقا ٟٟٟة دىٟٟٟي  ٟٟٟو ًٔ يةاجسَٟٟٟٓ  جٟٟٟا
ًٕىٟٟٟا   ٟٟٟٕد فٟٟٟي ي ،ٟٟٟا١  ًسٟٟٟ عآٍ ًل،ارٟٟٟي ل عيشٟٟٟو  انيٟٟٟة فٟٟٟي ن د ٟٟٟيا ًلق  ٟٟٟيةا فن

٠ٕ يبعٟٟآ ًلًَٟٟٔ  ٍٕ ل سٟٟ ب٥ٛ د س شٟٟ ىٟٟا ًل ةٟٟيا رٟٟ،٥ ًلًٟٟٔ  ٠ٕ دجٓد ًإلنسٟٟانيةا د س شٟٟ
ٖ، انيٟٟٟٟٟة  ع،٣ٟٟٟٟ فٟٟٟٟٟي ،ج،د يٟٟٟٟا  ةٟٟٟٟٟر ،ٟٟٟٟنس ًلًَٟٟٟٟٟٔ ىدي يٟٟٟٟٟا  ٕيييٟٟٟٟة د ًٟٟٟٟٕٛ ًج ،ا يٟٟٟٟٟة  ا

 د يندن يا.
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2001 . 
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ا ٛ  َٕد ٕبيا بي ٕ ٖ ًل قافي ًلع  . 1994 ا1ًلحةيا ًل،
ٍٕ ًلًٔ يٟٟٟة فٟٟٟي   ٟٟٟاٌ  -4 ٍٕ ًآل ٟٟٟي: ًلسٟٟٟي ٍٕ ًل اوٌٟٟٟ سٟٟٟي ٕن سٟٟٟي ًخيٟٟٟا٤ لٟٟٟٛو حسٟٟٟي٥ا شٟٟٟ 

ا ًٕٓ ًلجنٌد لةنشٕا  دنٗاٛ  .1992 ا1،بيَد
ٕ،ٟٟٟة  -5    ًٕٓ ًَٕ ٕبٟٟٟة ب ٟٟٟٕا ًح،ٟٟٟٓ جاس٤ٟٟٟ ًلحسٟٟٟي٥ا ،نشٟٟٟد ٍٕ جًٟٟٟٓفا ،قا ًلق ٟٟٟة ًلق ٟٟٟي

ٖينا ٓ،ش١ا   . 1997لةٛبا ة ًدلنشٕ ًدل د
ٕديٟ٘ا ًٕٓ ًل نٟد٥ لةٛبا ٟة ًدلنشٟٕا ًلقٟٓٗ  -6 ٕ َ ًلح ا٥ دحيًٓفا ،ح،ٓد ٓ ل،أً  

ٍٖا ٛ –  . 1995 ا1غ
ٕح،٥ا ًٕٓ ًلشٟٟود٥ ًل قافيٟٟة ًلعا،ٟٟةا ب ًٟٟٓٓا ٛ -7 ا 1ًل، نٟٟي ًل ٟٟا،َا  ،ٟٟا٣  بٟٟٓ ًلٟٟ

2002 . 
ًَٕ دحٍٟٟٟٓ ًلنقٟٟٟٓ  -8 ٟٟٟاح ي٥ا ،نشٟٟٟد ًٟٟٟد عي ًدل، يي٣ٟٟٟا ،ج،د ٟٟٟة ب ٟٟٟي بٟٟٟي٥ ًل ٟٟٟنٙ ًخٓب ًل

ٌٕا ٛ  –ًخٓبي ًلحٓيُ ًدل،عا ٕا فاٗ   . 2003 ا1ًل، 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

ى ى(ىالدنةىاألولىى1العددى)
ىىىىىى ن2002انـونىاألولىكــــى

 ن

ىالقصةىالدورىذاتوةى
ىفيىقصصىكمالىربدالرحمن

ى
 

 سرية القاص كمال عبد الرمحن:
  1953دلٓ في ،ٓينة ًل،د ٣  ا٤ 

 يٓيٌ دباحُ دنا ٓ.
ًٕ يٟة د ٟا٥  نًدنيٟا  1973نشٕ يدلر   اوٓه  ا٤  ٕيٟة( ًلع ٕيٍٟٓ )ًلج،يد فٟي ج

ٕيٌ(. ّٕد ،ال٢ ب٥ ًل ٕياَ في   ( 
ٌٕ فٟي لن٥ٟٓ  نٟٓ،ا  ٟا٥ يع،٣ٟ  1977دلر    ٟو  ٟا٤ ينشٕ  ٕيٍٟٓ ًلعٟ فٟي ج

َٕ لو: ٕويٗ ًلقس٤ ًل قافي فييا  ٓ  ، ححا ل ديا د
ٟٟٟٔن يٟٟٟا - ٕية بعنًٟٟٟد٥ )،اًل  ي بع٢ٟٟٟٓ(  ٥ٟٟٟ ًٕٓ ًلشٟٟٟود٥ ًل قافيٟٟٟةا ب ًٟٟٟٓٓا ،ج،د ٟٟٟة شٟٟٟع

1975. 
ًٟٟٟٟٟد٥ )لعيني٢ٟٟٟٟٟ ي حُٟٟٟٟٟٓ ًل ٟٟٟٟٟ،َ(  ٥ٟٟٟٟٟ ًٕٓ ًلشٟٟٟٟٟود٥ ًل قافيٟٟٟٟٟةا                  - ٕية بعن ،ج،ٟٟٟٟٟٝد شٟٟٟٟٟع

 .1977ب ًٓٓا 
ٕية بعنًد٥ )  اوٓ ىاو،ة  ةر دجيي(  ٥ ًٕٓ ًلجي٣ا  ،ا٥ا  -  .2005،ج،ٝد شع
  ا ٟٟٟي٥ ،٥ٟٟٟ ني ٟٟٟدإا ،ج،د ٟٟة  ا،ج،د ٟٟة    ٟٟٟية بعنًٟٟٟد٥ )  ٟٟٙ ،٥ٟٟٟ نينٟٟٟدإ( -

1998. 
ٟٟٟٟٟٟٟٟةا  - ًٟٟٟٟٟٟٟٟد٥ )ًلحاسٟٟٟٟٟٟٟٟة ًل اسٟٟٟٟٟٟٟٟعة(  ٥ٟٟٟٟٟٟٟٟ ًٕٓ ًلشٟٟٟٟٟٟٟٟود٥ ًل قافي ،ج،د ٟٟٟٟٟٟٟٟة    ٟٟٟٟٟٟٟٟية بعن

 .2001ب ًٓٓا
ٟٟٟةا ب ًٟٟٟٓٓا  - ٟٟٟي ًل ٟٟٟا،َ(  ٥ٟٟٟ ًٕٓ ًلشٟٟٟود٥ ًل قافي ،ج،د ٟٟٟة    ٟٟٟية بعنًٟٟٟد٥ )ًل، ن

2003. 

ًَٕ ً حٟآ ًل  ٟاٌ  - ،ج،د ة    ٟية بعنًٟد٥ )ح ايٟاَ لجٟٓ نا ح ٟر  نٟا٤(  ٥ٟ ،نشٟد
ٌٕا ٓ،ش١ا  .2006 ًلع

 ٥ ١ًٕ ًدلٟٟٛد ٕية ًدلق  ٟٟية فٟٟي ًلعٟٟ فٟٟاٖ بعٟٟٓٓ ،٥ٟٟ ًلجًٟٟدوٖ فٟٟي ًل،سٟٟابقاَ ًلشٟٟع
ٕبي.  ًلع
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 ن

ىالقصةىالدورىذاتوةى
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ى
 

ا .19لٓيو )  ( ،يٛٛد
ًٕدياَ .6)  ) 
 (   ٌ في ًلنحد.4)
 ( نقٓ يٓبي.2)
ّٕ ًدلسين،ا.2) ًٕساَ في ًل،س ٓ ) 
ٕيخ( 2)  . ا
(2.ًُٕ   ) 
 ( شعٕ.1)

١ًٕ ًدلٛد ٍٕ في ًلع ٕبي.لٓيو ي  ٕ ،٥ )،اوة(   يٍٓ  ،نشد  ٥ ًلع
ًٕ يي٥.   رد ً حآ ًخٓبال ًلع
.ٌٕ   رد ً حآ ًل  اٌ ًلع

ًٕ يي٥.   رد نقابة ًل ناني٥ ًلع
ٌٕ ٕيي٥ ًلع  . رد ً حآ ًل،و

.Email:kamalismaeel@yahoo.com 
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ى ى(ىالدنةىاألولىى1العددى)
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 ن
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ىفيىقصصىكمالىربدالرحمن

ى
 

 :اهلوامش واإلحاالث
                                                      

ًٕدويٟٟة: ىشٟٟ الية ًلنٟٟٝد ًدل (1) ٍٕ ًلًٔ يٟٟة ًل ٖدإا  ًلسٟٟي ًٕىي٤ا ،جةٟٟة نٟٟ ٕٓنا  بٟٟٓ ًس ىبٟٟ  يجٟٟي٥ ًلسٟٟ
 .17:  1998ا لسنة 14ًلعٓٓ 

ٕبة ب ٕا ًح،ٓ جاس٤ ًلحسي٥:  (2) ٍٕ جًٓفا ،قا  .40 – 39ًلق ة ًلق ي
ٕنا ىشٟٟا٤ ًلعةدنارٟٟ،٥   ٟٟاٌ: ًلٟٟنٙ  (3) ٕبٟٟة ًخدليٟٟةا ،ٟٟٓي٣ نٜٟٟ ٍٕ فٟٟي ًل ج  ن ٟٟيٙ ًلًٟٟٔ 

 .66ًخٓبي بي٥ ًلًد عي ًدل، يي٣ا ،ج،د ة باح ي٥ : 
ٍٕ ًلًٔ ية (4) ٕيخ ًخ :ًلسي ٕج،ة د قٓي٤ًل،ي ا١ ًدل ا  .22:  ،ٕ ًلحةي: ٓبيا فيةيٌ لدجد٥ا  
ٕدي٘. (5) ٕ َ ًلح ا٥ دحيًٓفا ،ح،ٓد ٓ  ل،أً  

(6) ٍٕ ٍٕ ًآل ٟي: سٟي ٍٕ ًلًٔ يٟٟة فٟي ًل اوٌٟ سٟٟي :  ًخيٟا٤ لٟٛو حسٟٟي٥ا   ٟٟاٌ ًلسٟي ٕن ،بيَٟٟد -77 شٟ 
78. 

ٕح،٥: (7)  .20-19 ًلحاسة ًل اسعةا  ،ا٣  بٓ ًل

ٕح،٥:  (8)  .124-123ًل، ني ًل ا،َا  ،ا٣  بٓ ًل

(9) : ٤ . ٥130. 

 .18ًلحاسة ًل اسعة:  (10)
(11)  : ٤ . ٥59 – 60. 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

  الداللي الجمل تراتب
 الكريم القرآن أسلوب في

 
 

 الداليل يف أسلوب القرآن الكريم تراتة اجلمل
ــر   د ــي الدوســـــ ــد المرا  ـــــ ــدنان مالـــــ                                                           .عـــــ

 ن
                      اللغة العر يـة كلية اآلداب/قسم جامعة تكريت/

 ن
 عالمين...الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة لل

 -أما بعد:
قإإإفل نإإملص تبإإإ ل  ب  إإبلفإإإ لل-بوصإإإنصلقصإإبيلً بلإإإبيلب ل إإبيلل-فإإ النصإإإقرلنص   قإإ 

نصذيلو فتلفلصلف لأس وبلنص   النصكإ ل، لفبصتب إالنص إ ل  إرلًبإ نيل  إ ً لًإال(ل)نصسلبق
نصبب إفألوتب إإالنصقتإإتل  إإ ً لًإإالنصتب إإالنص إإ ل   إإويلً إإةلنصبقتإإوت لونصتب إإالنصب كإإف ل

ب النصب كف  لوتب النص ب لألضبيل   ً لًالنصتب النص  ل   ويلصب بل   ف،لً ةلنصت
لنص ب ...لوهكذن.

وهإإإذنلبإإإبلسإإإقب  صلفإإإ لهإإإذ لل-أبإإإبلنصتبإإإ لنصب  ببتإإإالفإإإ لأسإإإ وبلنص إإإ  النصكإإإ ل،
سإإإوننلًإإإالل لإإإقلنصتلإإإالأ،لبإإإال لإإإ لنصتلإإإالفلكإإإوال   لب إإإبلبإإإالنصسإإإب لل-نصتتبصإإإا

ف إ لصلسإتلتبإميلب صوصإالكلنبإبلن نإقللنصفقلقلتفني لفبصتب لاللل إرل   لب إبلًاإونًلبي 
لب ل كوالص بلسببتلبم لالوبلبقلالبالنصفقالببكبالل ب لف لابق بلنصب  ب .

فبصب إإفب لصسإإلبقلنص إإ  النصكإإ ل،للتإإفلكإإ لتب إإالفلإإصل   إإويلً إإةلصلإإبًالوأسإإ ن ل
ل.(1)ف لن  ببللنصتب لنصبقمو،لً ةلأ سالقمب،

ذنلكإإبالص  قبسإإقلأصإإونالوف تإإبتلفقتإإفلذصإإ لب كإإ ببميلفإإ لبقإإبنلنصتب إإالنص   قلإإا لون 
ببإإإبللسإإإ ،لفإإإ ل قبسإإإقلنصتبإإإب نتلونصن إإإ نت لوذصإإإ لب ًلإإإ لن صنإإإبمل إإإ،لقمب إإإبلفإإإ لقسإإإقل

فإ لبلإبالل-ًبصإال-ًبر للب غلف لنصنصب الأ قةلف تب  ب لوقفلأك  لً ببنلنصبم إا
لأ  لنصتب لف لذص لك ص.

ال466ل إإإو لنصًنإإإبت )تلللل كإإإبالأ سإإإ لفإإإ ل(:)نصب إإإنلًإإإالبقبسإإإبالنصك إإإ،لنصبنإإإ ف لون 
نصبم الإاللأالبم مالنال  بإبللفلبإبلبإلالنصتبإ لأفقلوأصلإا ل ق إبلفإ لن   إبلبإلال
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نصتبإإ لببً بإإب لنصبتإإبق لنصت  لإإالوفإإ لنصبنإإ فنتلببً بإإب لنصبتإإبق لنصوصإإنلا لواللاإإ لأال
ل.(2)ن وصةلأصلالوأًنة(

هإإ(:ل)للتبإ لً بإبنلنصبتإبق لًإالن  بإبللتبإ لنص إ  ال911وقب لنصسلول ل)تل
بتضإإإ بلبإإإبتنلببصبقبسإإإبالأولنصباإإإبك الونصب ب بإإإا لوب تت إإإبلفإإإ لن لإإإبتلوق وهإإإبلإصإإإةل
بتقإإةل نبإإللبلق إإب لًإإب،،لأولًإإبر لً  إإ لأول سإإ لأولًلإإبص لأول لإإ لذصإإ لبإإالأقإإوننل
نصتمقإإإإإبتلنص إإإإإ لل إإإإإ رلً بإإإإإبنلنصق إإإإإولونصبت بإإإإإوالً إإإإإةلبلبق إإإإإبلًبصإإإإإايلفإإإإإ لنصتبإإإإإ ل

أًقإإ لنصإإ مل،لنصإإذهق لكبصسلإإببلونصبسإإببلنالسإإ ًقبفلا لف إإ،للبل قإإوالنصإإ مل،لبإإلالنصتبإإ  ل
ل.(3)ونصت لالونصبت و لونصقمل لالونصضفلالوق و (

ف إإلال  إإ نبللنصتبإإ لو  ببسإإ لف إإ لقبصإإف لإصإإةل  إإذلبلنصإإقن لون  اإإبفهبلإصإإةل
قفببل كإوالنصتبإ ل لإ لب  بإا لأولتإلالالل وصإالببص   لإبلفلكإوال نصل لقلنصسوي لًو

ل نبلنصقن لأوللصو هب.هذنلب صوفلصذن ص لصلب  ل بصالبالنضل
وفإإإ لأسإإإ وبلنص صإإإرلنص   قإإإ للكإإإوالص   لإإإبلنصتبإإإ لن  إإإ لنصبإإإب للفإإإ لبلإإإبال
ن  فننلو س س  ب لبببلل فيلإصةل صول لنص إفنلفإ لنص صإا لولإ بللبإلالًقبصإ هب ل

ل.(4)ول وص بلإصةلبابهفلقصل  ل   و لف لنصق بلالإصةلقصاللول الب  بالب س س ا
   -ترتية اجلمل يف السياق نفسه:

ف إإإفل م إإإف،لتب إإإالو مإإإً  لأًإإإ هلفإإإ لنصسإإإلبقلقنسإإإص لوذصإإإ ل النصتب إإإالن وصإإإةل
   ويلً ةلسببلأًم،لبالنصسببلنصذيل  ولصلنصتب إالنص بقلإا لوكبإبلفإ لسإلبقلقوصإص:ل

چائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائچ
 لفإإ م ملفإإ لهإإذنلنصسإإلبقل(5)

   ائ  چتب إإإالنصقإإإفننلنص بقلإإإالل  إإإفبتلً إإإةل چ  ائ  ائ  ائ  چ أالتب إإإالنصقإإإفننلن وصإإإةل

ال- لوذص ل الإذهببلببنلنصلوفباچ   ائ فًبصإصلل-وبسً  ًالل لقلب رلن  نلصإصلون 
ف لببلالن  نلهولأب لًمل،ل قصل ل لبت إبف.لأبإبلإقإمنلنصسإببنلوكن إبلًإالقإلو ل
نصبل لف ولأب لبت بفلولبلت .لف ذص لقمفبتلنصتب النص  لفل بلسببلأًم،لبإالنصسإببل

  إإفل،لن  نلً إإةلنصسإإببنلل-ألضإإبيلل-فإإ لن ًإإ هلونصبم إإملفإإ لهإإذنلنصسإإلبقنصبوتإإوفل
ل.(6)ًمفبيلص بت بفلف لأ  بلبونضرلذك لنصسببنلون  نلوذص لص سببلقنسص
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و   لإإبلنصتبإإ لفإإ لأسإإ وبلنص إإ  النصكإإ ل،لبإإالن بإإو لنصفقل إإا ل قإإصللقمإإ لإصإإةل
ف،لنصتب إإالً إإةلأً  إإب لنصبتإإبق لو  ببت إإب لوكلإإاللب إإفلسإإبب  بلصم   إإب.لفإإلبكالأال   إإ
لً ةلنص  نلنصبسوقلصصلنصكم، لفن لقوصإصل ت إة:ل  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ  چ   ق بلأف ُّ

چچ     ڦ       ڦ   ڦ ڤ  ڦ     ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ      ٹ   ٿ   ٿ  ٿٿ
ل للتلإب(7)

فإإ لهإإذنلنصسإإلبقلفل إو :ل)فإإ الق إإتلصإإ، لتإإبنتلل-نص   لإبل-نصلبًاإ يلًإإالسإإببلنص  إإفل،
 تقإإب لنص م إإالً إإةلهإإذنلنص   لإإب لق إإت:لقإإف،لبإإبلهإإولأًإإ قلفإإ لنص إإف  لوهإإولنصبباإإ لن

.ل(8)ب ل ل صالبا لبالأ تإ لأولقإونً،ل إ،لنصبباإ لً إةلنصإ ت لال إ،لنصبباإ لً إةلأ بإر(
لً إةلن ك إ لًإففني لكبإبل وقفل   ف،لنصتب إالً إةلأًون  إبلفإ لنصسإلبقلنص   قإ  ل ق إبلأف ُّ

چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ فإإإإإإإ لقوصإإإإإإإصل تإإإإإإإبصة:ل
 ل(9)

فإإإقم ملأالنصسإإإلبقلنص   قإإإ لقإإإف،لتب إإإا)نصمبص،لصقنسإإإص(ل إإإ،لتب إإإال)نصب  صإإإف(ل إإإ،لتب إإإال
)نصسإببقلبإبصًل نت(لوذصإإ لصنلإذنالبك إإ  لنصنبسإ لالو  بإ  ،لوأالنصب  صإإفلالق لإ لب ب قإإال

ت لف إإذص لتإإبنل إإ  لب ،لفإإ لبت إإ، لونصسإإبب والأقإإ لهإإ الن لوهإإ،لنص  إإالفإإ لكإإ لنصبت بتإإب
ل.(10)نصذك ل ً لن صقبالنص م ا

و  إإفل،لنصتبإإ لو   لب إإبلفإإ لنصإإذك لفإإ لأسإإ وبلنص إإ  الل إإو،لً إإةلب لإإب لفقلإإق ل
فل إإإو،لنصسإإإلبقلب  إإإفل،لنصتبإإإ لنص إإإ ل  إإإويلً إإإةلبإإإبللإإإففرلنصإإإقن لإصإإإةلب ب بإإإالاإإإ ون  بل

  إويلنصبسإبب للوبتبهف لا و هب لف م إف،لنصتب إالنص إ ل  إويلنصسإببلً إةلنصتب إالنص إ 
چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌچ  كبإإبلفإإ لقوصإإصل تإإبصة:ل

   ڌ     ڍ   ڍ  چ وقوصإإصل تإإبصة:ل(11)

چڎ  ڳ   ڎ ڌ  
 لفإإقم ملفإإ لسإإلبقلن ل إإلال  إإفل،لتب إإال) إإنلنصبصإإ (لً إإةل(12)

تب إإال) نإإملنصنإإ ل( لوذصإإ ل النصقمإإ لهإإولب لإإفلنصلقإإةلونصبإإ فيلإصلإإص لوبفنلإإالنصنب اإإا ل
ًمصإإ،لبإالنصنب اإإا لوهإولنصبسإببلصإإص.لفإ ذنل إإ لنإلقسإبالبصإإ  ل نإملبإإذص لاإ و ص:لو ن 

وصذص لق ن لف لسلبقلسو  لنصقو لنصذيلل  فنلًال نلنصبص لو نإملفإ وللنصبإ بقلال
چ ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ل بإإإإإرلذصإإإإإ لب وصإإإإإصل

 لفكإإإإإبال(13)
لوأًٍذلبب  سبببلنص  ل مبتفهبلًالنص   لبلبونف بيلص  ذلبلنصقن لون  ابفهبلإصةلل لقلنصب ِّ

.لفبإإبل)أ سإإالبإإبل  إإبلهإإذ لن ونبإإ ل لإإنلأبإإ لأواليلببإإبللتصإإ،لبإإال(14)بإإونلالنص ذل إإا
لبإإصل لنصبصإإ  ل إإ،لببصقكإإب لنصإإذيللم صإإام نصن قإإالولبتإإفلًإإالبونقتإإالنصبتصإإلالوهإإول إإنم
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لوف إبل إ لً إةلنصإقن لببصسإونلًو نصفلا لول إرلبإصلنالسإ  قبنلبإبص م لًإالنص إ ن،ل إ،لنص با
ل.(15)إصةلنصا و لًقفلنصتتللًالنصقكب لإصةلأاللم لقلنص ف  لً لص(ًالنصلبو ل

چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  وبال  فل،لنصسببلً ةلنصبسببلألضبي لقوصصل تإبصة:
 ل(16)

فإإإقم ملأالتب إإإالنصتبإإإبف لقمإإإفبتلً إإإةلتب إإإالنالسإإإ تبقا لوهإإإذنلنص  إإإفل،لبإإإالبإإإببل  إإإفل،ل
لنصوسل القب لل بلنص بتا لوذص لأقتحلف ل وقلرل صوص ب.

بكم،لقنل لف لسإببل   لإبلنصتبإبف لل-  بصلنهللل-(751ول ك ،لنبالنص ل،ل)تل
قبإإ لنالسإإ تبقا لفلإإذهبلإصإإةلأالنإلقسإإبالنصإإذيلاللل  إإقلنصتبإإبف لنصًبصصإإالالل   إإقلصإإصل

ف،للچٿ  ٿ  ٿ چ نالس تبقا لذص لأالتب ال  ففرلنص لبن:ل الفل بلنإلًمرلببصتببف لًو
نل الفل إإإإبلإ سإإإإبالن قسإإإإبالببصضإإإإتالونصتبوفلإإإإإال إإإإففرلنصكب لإإإإبل چٿ  ٿ    چ نصاإإإإ   ل

ل.(17)ونص بتالهلللسب بقصلو تبصة
ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   چ  وبالذص لألضبيلقوصصل تإبصة:

چڱ  ڱ  ڱ  ں ں  
ڳ   ڱ    چ ً إإإإإإةلتب إإإإإإالچڎ  ڳ  ڳ  ڳ  چ      لف مإإإإإإفبتلتب إإإإإإا(18)

 إإال لإإب لصمقتإإب، لف إإ لنصسإإببلفإإ ل لوذصإإ ل الفإإ ل لإإب لنصب إإف لنصبلچڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
نالقتإب،(لً إةل)نصقإب (لفإ لسإلبقل ك لهذ لن قتب،لص قبو.لوقمإفبتل) لب  ب لفبالقبب  بل 

نصتب النص بقلالص سببلقنسص ل الف ل لب لن قتب،ل لب لصنقسبا ل قصلهولنصبس نلفلبق بل
ل.(19)ف لنصق بلا

ذنلقم قإإإإبلإصإإإإةلقوصإإإإإصل تإإإإبصة:ل چۅ    ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ   چون 
ل ت إإإإةلسإإإإإببلل(20)

ۋ   چقمإإفبتلً إإةلتب إإالل-نصونقتإالًبإإ نيلل-لچې  ٴۇ  چ نص   لإبلبوضإإو  لفإإقم ملأالتب إإا

نصبتلوفالً ل ب ل النص وباله لنصسببلف لنصل ب  لسوننلأكبقتلنصل ب  لل ب  للچۋ    
لنصقن لأ،لل ب  لنصبفا.

 لإإإبلقإإإف،لنصسإإإببلً إإةلنصبسإإإببلفإإإ ل  لل-فلبإإإبلسإإبقل-أيلأالن سإإ وبلنص   قإإإ 
نصتب  وذص ل النص تبل لنص   ق لل نً ل   لبلذص لف لنصقن لنإلقسإبقلا لف إف،لبق إبلبإبل

ونص و لالكببلف لنصسلبقلل-كببلف ل لالنصن قبال-هولن ك  لأ  نيلف ل لب لنصقب لنصببفلا
 لوكذص لق هلف ل   لبلنصتب لببلهولن ك  لأ  نيلف لنصفلالوف ل لب لنصقب ل(21)ن ًل 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  لإبلفقلإقلتإفني.لكبإبلفإ لقوصإصل تإبصة:وف لذصإ ل   
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چڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ 
فم ف،لف لنص   لبلقتبالنصفلالونصفقلبلوهإولنص إ  النصكإ ل، لف إولأً إةلل(22)

ب ن بلنصقتبالوأقصةلب نقل ب لفضميلًالً ولبقلص صلف ولأًم،لو  لنهللل  بإالوأًإم ل
أ  نيلوهولسقب،لنصك بلنصسببولالنصبقل صا لوص ذنلك صلتت لنهلللبقلصالوأقون لف لأبونبلنصفلال

 بقلإبيلفإ لنص   لإب ل إ،لتإبنتلنصتب إالل چ چ  چ چ  ب صلببصذك لن وصة ل ،لتإبنتلتب إال
سإب بقصلل- لص كإوال صإل البإبلفإ لنصتب  إلالنصسإبب  لا.لوذصإ لأالنهلل چ ڇ  ڇ چنص بص ال
أتإ لنصإفلالوصل إلللً بإبيلبو لإصلوك بإص لإقبإبلً إقلنإلقسإبالًو بإصلنص إ  البإالل-و تبصة

چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  وببلً قلنإلقسبالإاللص ذنلنص  ن
 لوالل كإوالنصتبإبف ل(23)

إاللبالًم ل ت ،لنص   الونص ن صلف لنصفلا لوص ذنلنصسببل م بإتلهإذ لنصتبإ لفإ لنصسإلبقل
ل.(24)ً ةلهذنلنصق ولنصفقلق

سإلبقلقإفل  ببتإتلونق مبإتلبإال لإ لوبالنصتفل لببصإذك لأالنصتبإ لفإ لهإذنلنص
فًإإو ل إإ الًلإإالبلق إإبللوهإإذ لنصمإإبه  لن سإإ وبلالفإإ لنص تبلإإ لنص   قإإ لفقل إإالوب بإإال

فبصبسإقفلإصلإصلل- بإب  لو تإبصةل-والسلببلًقفلنص فلنلًالن فتإب لنصبسإقف لإصإةلذنتلنهلل
قرل لقًإإذلون إإفلوهإإول)نهللل تإإبصة(لونصبسإإقفلب كإإ  لوهإإ لن فتإإب لنصبوتإإوف لفإإ لب لإإالنصإإ

إإإمل-.لفبصبسإإقفلإصلإإصلفإإ لهإإذنلنصسإإلبقلون إإفلوهإإول)نصإإ  با((25)ق  إإتلأولك إإ ت لًو ل-تإإ  
ونصبسقفنتل  ب  لبب فتب ل)ً ،لًو قلًو بص( لوهذ لنصمبه  لن سإ وبلال سإ ،لفإ ل بإلل

لنصتب لبرلبتض بلو ملب بلألضبيلف كوالهذ لنص نبلالق ولالفالصلا.
الصإالً إةلنصت إ،لفمل إف،لنصبتلإفلً إةلولبكالأاللكوالنص  فل،لف ل   لبلنصتب لص ف

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ نص  لب لول ت ةلذص لف لسإلبقلقوصإصل تإبصة:ل

 لف مإفبتلنصتبإإ لنص إإ ل ًإرلن  نلً إإةلنصتبإإ لنص إإ ل(26) چچ   چ  ڃ  ڃ    چڦ  ڦ  چ
 النب فألبببلل جلف لن  نلقب لنصسببن لوذص لل-سب بقصل- ًرلنصسببن.لأيلأالنهلل

إذنلقإإفبتلنصسإإببنلكبإإبلهإإ لنصتإإبف لفإإ لل-نصسإإببنلأقإإ بلإصإإةلنهلل لف إإفلل بإإبف لإصإإةلنصإإذها
ص  ب بلف وللت ،لببلفل ب لإاللأقصلقفلًبف لإصإةل  إفل،لن  نلً إةلنصسإببنلل- تبل لنص   ا

فإإ لهإإذنلنصسإإلبقلص فالصإإالً إإةلأقإإصللت إإ،لكإإ لاإإ نلن بتإإفلون قإإ ب لفإإ ذنلكإإبالً بإإصلقإإفل
ب ق بلأوصإإإةلببإل بلإإإا لفضإإإميلًإإإالأالنصسإإإلبقلنص   قإإإ لقإإإف،لبإإإبلأ إإإبللبب بتإإإفلف إإإولبإإإ

لًرلن  نل ق بلمإبه  لص تلإبالبإالقبإ لنإلقسإبا لفبصقبإبتلنصإذيللًإ للبإالن  نل
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ل ن لنإلقسبالوهولبقصلً ةلبصل  لبتك لببللت للإصةلنصسببنلأولببللقل لبق إبلف إولالل
ل.(ل27)ل ن :لونهلللأً ،

ل-ضإإ بلفإإ لسإإلبقلنص إإ  اللإإو  لب إإف  لنصًإإبصقو   لإإبلنصتبإإ لو  إإفلب بلً إإةلبت
وأقصللنت لببللابنلوأقصلً إةلكإ لاإ نلقإفل .لوق بإ لذصإ لفإ لسإلبقلقوصإصلل-ًللوت 
  ائ  ائ  ائ  ائ  ائۅ  ى  ى  ې    ې  ې    ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ېې  ۉ   ۉ  ېچ        تإإإإإإإإإإإإإإإبصة:

چ ائ  ائ  ائ  ائ   ائائ
قإإفلل-ًإإللوتإإ ل- لفإإبصبم ملفإإ لهإإذنلنصسإإلبقلأالنصًإإبصق(28)

فلأصقبالنصقب لن  بتالف ل بصال لق ،لنصذ لالفملًبب لص إذ لن صإقبالن  بتإا.لًف
وقإإفل  إإفبتلنصتب إإالنص إإ لذمكإإ لفل إإبلنإلقإإبنلً إإةلنصتب إإالنص إإ لذمكإإ لفل إإبلنصإإذكو  لوذصإإ ل
 النصسلبقلقفلقمف،لفلإصلتب إال)لً إقلبإبللاإبن(لوأقإصلل إبلصبإاللاإبنلنالقإبنلصبإبللاإب  ل

قسبا لو النإلقإبنلبإالن اإلبنلنص إ لاللل لإفهبلنإلقسإبالواللولً ب  لهولاللببللاب  لنإل
ل.(29)-سب بقصلو تبصةل-لً ب  .لف ذص لقمف،لف لنصذك لنصصقالنصذيللابن لنهلل

وقل لأالنصسلبقلبفألببإلقبنلتب نيلص ال ل ت لنس   ب لن بولالصبكببإف  ا.لكبإبل
 لق إ،لببإلقإبنلبإمنيلل إو للأقصلبفألبإذك لنإلقإبن ل النصتإ بلفإ لنصتبه لإالكإبقونللتإفوا

  ڎڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎچ   تإإإإإإإإإبصة:

چ
ك قإصلل إو لص إ،:إالهإذنلل-ًإللوتإ ل-ف  فلب الف لنصذك لفلصلإل إبن لبإ النصًإبصقل(ل30)

قإفلنصتتإللونصضإتا لنصقونلنص  ل لًقفك،لب ف،لًقإفيلفإ لنصإذك  لف إفب الصضإتن ا لًو
وهإإ،لأ إإقلل- كإإوالنصتقبلإإالأ إإ،.لوقإإفلأمًإإ تلنصتب إإالنص إإ لذمكإإ لفل إإبلنصإإذكو لفإإ لنص   لإإب

وببف لنصسلبقلإصةل ت لن ،.لوبذص لف فلتب لهذنلل-ببص  فل، ل ق ،لبنض والًقفلنإلقسبا
نص إإ ًل لبإإإبص ت لا لوبإإذص لأًلإإإةلنص تبلإإ لنص   قإإإ لكإإ لون إإإفلبإإالنصبإإإذكو لال  إإصلبإإإال

.لوصإإإإذص لتإإإبنتلنصتب إإإالنص بص إإإإالذنكإإإ  لنإلقإإإإبنل(31)ونص قكلإإإ لنص  إإإفل،لونص إإإ ًل لونص ت لإإإإا
ونصإإإذكو لبإإإفوال ت لإإإالصك ل بإإإب ل النصإإإونولهقإإإبلالل إإإف لً إإإةلنص   لإإإبلبإإإ ل إإإف لً إإإةل

ل چ  ائ  ائ  ائ  ائ   چنص اإإإ ل  لف إإإذص لتإإإبنتلهإإإذ لنصتب إإإالوسإإإلبيلبلقبإإإبل  إإإتلتب إإإال
الإصإإإةلبإإالل لقإإإصل ًإإ ني لوفإإ لذصإإإ لفصلإإ لً إإةلنص  إإإالأيلق إإالبإإاللتت إإإصلنهلللً لبإإبلقسإإب

لن والفلبالنصذكو لونإلقبن.
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وبإإالنصبونضإإرلنصفقل إإالص   لإإبلنصتبإإ لفنًإإ لنصسإإلبقلنص   قإإ لهإإول  إإفل،لنصتب إإال
ً ةلأًون  بل هبلإالبضإبوق بلببصقسإبالص  إ نلنصإذيللسإبقلصإصلنصكإم، لوكبإبلفإ لقوصإصل

چائ  ائ  ائ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ې  ېۉ   ۉچ تإإإإبصة:ل
  إإإإفبتل لف إإإإفل(32)

ً إإإإةلنصتب إإإإالنصنت لإإإإال)بق إإإإبل إإإإ ك وا(لونص  إإإإفل،لتإإإإبنلصقك إإإإاللچ ۋ  ٴۇ چنصتب إإإإالنالسإإإإبلال
فالصلإإإا لوهإإإولأالنإلقسإإإباللنكإإإ لببإإإبللسإإإ   لبإإإالصبإإإب لولإإإفف نلبفقإإإصلقبإإإ لأاللنكإإإ لببإإإبل

ل.(33)ل ك ص
وقإإ هلكإإذص لفإإ لنصسإإلبقلقنسإإصل  إإفل،لنصتب إإالنص إإ لفل إإبل)نإل ن إإا(لً إإةلنصتب إإال

لبإمهلنصبلإإوالنص إ لفل إبل)نص سإإ لح( ل وذصإ ل ال)نصتبإب لفإإ لنإل ن إالأم إ  لإذنلأقب إإتا
ل.(34) بف النصض ون...(

    ائ       ائ  ائ  ائې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ېچ     وبإإالذصإإ لقوصإإصل تإإبصة:

   ائ  ائی    یڈ  ڈ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ

چ   ائ  ائ  ائ       ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ
ل-ًإإإللوتإإإ ل-فإإإقم ملأالنهلل ل(35)

أقكإإ لً إإةلنصباإإ كلالفًإإبنه،لن صإإقب،لنص إإ لهإإ لبً وقإإبتلببب  إإالص إإ،لون ًبذهإإبلص إإ،ل
 ص ا.لف وللقك لً ةله النلنصبا كلالذص لًالل لقلنالس ن ب،لنإلقكب ي لوذصإ لببلإبال
ف إإفنالهإإذ لن صإإقب،ل التلنص لإإب لببصك ل إإا.لفإإ النالسإإ تببالبإإالنص لبكإإ لنصتسإإببقلالإقبإإبل

 صإإو لإذنلكإإبالص إإبل لإإب لوقإإوهلب  كإإالوبف كإإا لوبإإالصإإل لصإإصلاإإ نلبإإالذصإإ لف إإول مل
ببتل لًالنس تببالنصفًبنلأولنصقنرلأولنصض  لونصلفل صالنص و لونصبلشلونصس لا لونصتلال

ل.(36) صالنصبص  لون ذال صالنصسبر
)وقإإإفلوتإإإصلنإلقكإإإب لإصإإإةلكإإإ لون إإإالبإإإالهإإإذ لن التلن  بإإإرلً إإإةل إإإف ل ك لإإإ نيل

اإتب نيلبإ النق نإبنلكإ لون إف لبق بإبلب لبص إب لكإبٍالفإ لنصفالصإالص  بكلتلول   قلالص    لإر لون 
ل.(37)ً ةلنس  بصالنالس تببا(

وقفل  بتلهذ لنصتب لب سبلأهبلالبضبوق بلببصقسإبالص  إ نلنصإذيللسإبقلصإصل
نصكإإم، لف مإإفبتلنصتب إإالنص إإ ل إإذك لن  تإإ ل إإ،لتب إإالن لإإفيل إإ،لتب إإالن ًإإلمال إإ،لتب إإال

ال   لإإبلنصتبإإ لب سإإبلأهبلإإالهإإذ لن التلوبكبق  إإبلبإإالنإلقسإإبالو لب إإصلن ذنا لفكإإب
ف نكإص.لأيلإالنص   لإإبلكإبالبونف إإبيلصبإإبلفإ لقنوسإإ ،لألضإإبي ل ق إ،للت فإإوالهإإذ لن التل ون 
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وأق إإبلسإإببتلنصكإإبًالنص إإ ل ق إإ،للب كإإوالب   إإب لفكإإبالن تإإف لب إإ،لًإإف،لفًإإبنلبإإالالل
ب.لفبإفألببصتب إالنص إ ل   إفنلًإالفصلإ للب  لون إف لبإالهإذ لن التلفضإميلًإالتبلت إ

نص لإإب لونص  كإإإالوهإإإ لنص تإإ ل إإإ،لببصتب إإإالنص إإ ل  إإإويلفصلإإإ لنص إإو لونصإإإبلشلونالق إإإبلل إإإ،ل
نصتب النص  ل  ويلفصل لنصبص لونص بلللل ،لأًل نيلببصتب النص  ل  ويلً ةلفصلإ لنصسإبرل

لونإلف ن .
نص   لإبلنصبقل إ للولبكالأالل   لنصسلبقلنص   ق لف لك لإ لبإالن  لإبالبم نإميل

بت لوذص ل قصلل ف،لنصتب النص  ل كوالب صوف لف لنصفالصا لف ذنل صم فننلأولنصبوضًو
لأبتقبلنصقم لف لهذنلنص   لبلأولنصقم،لوتفقبلأقصلقبً،لً ةلب لب لفقلقلص بتقة.

چپ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿچ   فنإإإإإإإإإ لقوصإإإإإإإإإصل تإإإإإإإإإبصة:
ل(38)

قلكإإإبال   لإإإبلنصتبإإإ لبقل لإإإبي لفإإإبص ب لنقكاإإإالص إإإبلن سإإإف لقم إإإملأالفإإإ لهإإإذنلنصسإإإلب
الإصةلبكبال با ل.(39)فًبفت لف  بتلبسً 

 إاللأققبلف لسلبقل ً لقتفلأالنص   لبلقفلنقتك  لوذص لكبإبلفإ لقوصإصل تإبصة:

چ   ٹ  ٹ  پ  پ چ
.لفنإإ لهإإذنلنصسإإلبقل  إإبلنص إإ  النصنإإ ن لً إإةلنصًإإوا.لأيلإقإإصلبتإإفل(40)

إوا لفلكإوالنصبتقإةلل-نصسإم،لً لصل-أالنقكاالأب لبوسة فإ لق إ لنص تإ لبإال  لفً 
ب   ببيلببصاك لنص بص :ق   لفبقكاالأب   لفًبا لفن .لصكقصلقف،لنصن ن لفإ لنصإذك  ل قإصل
هولنصب ،لف لنصبوضون لفضميلًالً وتصلبإالب إف لإصإةلب إٍفل ًإ لوهإ لنصسإقالنصكوقلإال

ل.(41)ً ل ،لنصسم،ل-نصب بتالبرلن قبلبن
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ  چ   نص   لإإبلألضإإبيلفإإ لقوصإإصل تإإبصة:لوقم إإملنًإإ ما

چۀ  ۀ  
إإإب لوذصإإإ ل النصق لتإإإال(42) .لف إإإفلقإإإفبتلتب إإإالنصنإإإ ن لً إإإةلتب إإإالنصًإإإوالونصً 

نص  بلإإإالص ًإإإوالسإإإوال كإإإوالنصنإإإ ن لقلتإإإبي لوصإإإذص لقمإإإفبتلنصتب إإإالنص إإإ ل   إإإويلً إإإةل
أالهإذ لنصإونولالل نلإفلل-لضإبيلأل-نصق لتالنصق بًلإالونص إفنلن هإ،لفإ لنصسإلبق.لوهإذنللتقإ 

بل بقلبي لفبالس ننلف لنصن ن ل بص بيل قببل نلفلنصتلالونصً  ل.(43)   لببيلون 
بإلالنصتبإ لنص إ ل   إفنلًإالن لإبتلنصكوقلإا لل-ألضبيلل-وق  ملن نب لنص   لب

وذص لأقصلبالنصبقل إ لأال   إبل  إ لن لإبتلب سإبلًمب  إبلوبكبق  إبلفإ لنصكإوا.لإالل
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ص لنص   لب ل الف لأ نب ل   لب إبلب  مإبيلأسإ وبلبيلوفالصلإبيل بلإالفإ لأقصلقفللمتف لًالذ
لنصفقا.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  چ   وذص لكببلف لقوصصل تبصة:

چڭ  ې       ې  ۉ  ۉ  ې   ې    ٴۇ  ۋ
.لفبصسإإلبقلنصتإإب،لص تبإإ لهإإولنص  بإإ لفإإ ل لإإبتلنهللل(44)
بإإبالببصبتإإنلونص سإإبب.لإاللأققإإبلقم إإملأالنصسإإلبقلقإإفلنصكوقلإإالصلصإإ لنإلقسإإبالإصإإةلنإلل

نب إإإفألببصتب إإإالنص إإإ ل   إإإفنلًإإإالً إإإقلنإلبإإإ ل إإإ،لبتإإإفلذصإإإ لذكإإإ لنصسإإإببنل إإإ،لنصتبإإإب ل إإإ،ل
ن  ن لبإإإرلنصت إإإ،لأال لإإإالنصسإإإببنلأًمإإإ،لبإإإال لإإإالنإلبإإإ  لوكإإإذص لنصتبإإإب لفضإإإميلًإإإال

نص قبسإبلفإ ل   لإبللن  ن.لإاللأققبلإذنلأبتقبلنصقم لإصةلفقالنص تبل لونصقم،لصوتفقبلأا
نصتب لونضحلوفقلقلف لن القنسص.لفبص فلنلًالهذنلنصسإلبقلبوتإصلببصف تإالن سإب ل
إصةلنصت بلنصذلالكبقونللسكقوالنصببفلا لواللا لأالنإلبإ لهإ لًقصإ لأسإب لفإ ل لإب ل
نصبإإفويلفإإ لصإإ  نًص لصإإذص لبإإفألبإإصلنصسإإلبقلفإإ لنص   لإإب لونق  إإ لبإإالنإلبإإ لإصإإةلبإإبللإإ ن ل

لالفإإ لهإإذ لنصصإإ  ننلوهإإ لنصسإإببنلنص إإ ل فتإإتلب لإإ لًبإإف لوص سإإببنلأبببإإصلفإإ لكإإ ل إإ
بكبقإالًبصإإالًقإإف لل تإصلإصل إإبلببصإإ  للسإ قل لبق إإبلنص لإإنلول  إفيلبقتوب إإبلفإإ لسمإإون ل
نص لإإ  لفإإإ ذنلبإإبلهإإإبللببصإإ  لق إإإلميل أهل لإإالنصتبإإإب لنصاإإببًا لبقصإإإوبال قإإبلحلنصسإإإببنل

نصتبإإب لنصتملبإإالوسمإإل تللب بب إإبلو  سإإولفإإ ل بإإبتلونلبًقإإبالً إإةلأ نلبم إإفتلص إإذ 
وبمسلتلأبب،لهذنلنصبفويلفقم ملأال   لبلنصتب لتبنلبق مبإبيلالق  إب لبصإ لنصبإفوي ل
فبفألبص  لببإلب لأولنصبتل لنص  لبلبقص لف ولنصفنبالنص  لل لرلب إبلنصصإ  نن ل إ،لنق  إ ل

نل إ،لإصةلنصسببنلنص  لل نهبلإلقببلن تصلفإ لنصصإ  ننل إ،لإصإةلنصتبإب لنص إ ل مبإ لنصسإبب
إصةلن  نلنص  لقصبتلً ل بلهإذ لنصتبإب لوبسإلتلف إ ل ًإ لبإبللإ ن لبصإ  لفإ لهإذنل
نالق  إإب لنص إإبفينلنصإإذيلاللقنإإ لفلإإص.لفكإإبالن  بإإبللنصتبإإ لو   لب إإبلبونف إإبيلصلبلتإإالهإإذنل

ل.(45)نصبفويلوببلف لقنسص.لف ول   لبلفقلقلتفنيلوف لبق  ةلنصبم ا
تب  إلالبإإ  ب لال   لبإبيلبتلقإبيل إإ،لولبكإالأالقم إملفإ لنصسإإلبقلنص   قإ لبتإ نل

لقتك لذص لنص   لبلف لنصسلبقلقنسصلأوللكوالذصإ لب سإبلب ل بإبتلنصبتقإةلفإ لذصإ ل
  ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائچ   نصسإإإلبق لكبإإإبلفإإإ لقوصإإإصل تإإإبصة:

چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ     ائ  ائ  ائ
ل.(46)
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لً ةلتب ال)نصب وت( لف لنص بصالن وصةلأولف لفقم ملأالتب ال)نص   (لقفبتا
نصال لن و لبالنصسلبق لأببلف لنصال لنص بق لفقم ملأالنص   لبلقفلنقتك لف مإفبتل
تب ال)نصبوت(لً إةلتب إال)نص  إ ( لول تإرلنصسإببلفإ لذصإ لإصإةلفقإالنصبتقإةلونص إ رل

لً ةلنصفقالنصنقلالف لنص تبل لنص   ق .
لإإفلنص  إإب لفإإ لسإإبل لنهلللً إإةلفإإ لن لإإالقإإفلذمكإإ لفإإ لسإإلبقل  كل:فالشطط ر الو 

   سبلببل ال لإصلصلن لالنص  لقب  بلأولبإبل  كإف لًب بإال لإالقنسإ بلوهإ لقوصإصل تإبصة:

ل.چ ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ    ائچ
بالنصسلبقلف إفلذمكإ لفإ لسإلبقل  كلإفل  ل إال بب إالوهإ لأالل:أما الش ر الثاني

بإال ف،لونق  إبنيلبإ ً لنبقبًإصلنصتبلرلل ا والإصةلنهلللونص ا لونقرلصك لبً وق لنب إفنيل
ًم القب لنصبوتلنصذيلهولًالل لقلنص  ب لفضميل ًقفلقلب،لنصسبًا.لونصبوتلنصلبلت ل

ل.(47)ًالكوالنص   لهولأ فلأسبببلنصبوتلوصل لك  ب
 -اختالف ترتية اجلمل يف سياقني خمتلفني:

إالنصسإإإإلبقلنص   قإإإإ لًقإإإإفببللتبإإإإرلنصتبإإإإ لفإإإإ لسإإإإلبقلبإإإإبلأول  بإإإإر لف قإإإإصلل بإإإإرل
 وبلالف لذص  لف ببلأالل بفملً ةل   لبلنصتب لف لكإ لنصسإلبقبتلونصبونضإرلنص إ لأس

وذصإإ لصلقبإإصلً إإةلأالنصب إإف،لفإإ لنص   لإإبلب إإف،لفإإ لل-ونًقإإ لنصتبإإ لنصب اإإببصل- إإ فلفل إإب
وذصإإ لكبإبلفإإ ل  إفل،لنصصإم لً إإةلنصلكإب لفإإ لل-نص قنلإذلأولب إف،لفإإ لن لبإبالأولن  كإبا

    ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  چ نص   قإإ  لب إإ لقوصإإصل تإإبصة:كإإ لنصتبإإ لنص إإ لو فتلفإإ لنصسإإلبقل

چ
ل.(49) لوذص ل ال كالنصصم لف لنإلسم،لب ف،لً ةل كالنصلكب (48)

أبإإإبلن سإإإ وبلنص إإإبق لف إإإولنًإإإ مالنص   لإإإبلفإإإ لإلإإإ نفلنصتبإإإ لبإإإلالنصسإإإلبقبتل
نصب ابب الف لنصبونضرلنصبً  نا لوهذنلن س وبللكوال سإبببلفالصلإالوبم لإالب سإبل

لنص  فل،لأولنص  ًل لف لهذنلنصسلبقلأولذن .
  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چفبالذص لنً مال   لبلنصتب لبلالقوصصل تبصةلف لسو  لنصب إ  ل

چ  ڤ
چڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  چ  وبلالقوصصل تبصةلف لسو  لن ً نال(50)

ل.(51)
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قبإإبلنصبإإإ نفلبإإإبً ماللللل فبإإالنصبم إإإملفإإ لنصسإإإلبقلالأالنصإإإونولالللمإإ نفلب إإإبلنص   لإإإب لون 
هإإإإإ(:ل)أالل708.لل إإإإو لنبإإإإالنصلبلإإإإ لنص  قإإإإبل ل)تل(52)نص   لإإإإبلهقإإإإبلنصتقبلإإإإالوناله بإإإإب،

 فلفإ لنصسإو  لالً إةل إفلسإوننل وهإ،لقوص ،:ل لالفًإبنلأبإ ونلبإصلفإ لسإتفوه،لف إولول
بإإإال لإإإنلب  ضإإإةلنصإإإونولفإإإ لنال  بإإإب لأق إإإ،لأبإإإ ونلببصسإإإتوفلونص إإإو لبقنصإإإ لال لإإإ ل
بسإإإبوقلأ إإإفهببلصىًإإإ لً إإإةلأ إإإفلب إإإ بمتلنصإإإونولفإإإ لًإإإف،لنص  بإإإا لف إإإف،لوأًإإإ لفإإإ ل
نصسإإو  لالصل إإ للنصبتبإإونلأالنصبإإ نفلب إإذنلنص إإو لأاللكإإوالفإإ ل إإب لنصسإإتوفلاللقب إإصلوالل

النصبإإإ نف:لبتإإإف  لول  تإإإلالب إإإذنلبتقإإإةلنصبتلإإإالبإإإالب إإإ بمتلنصإإإونولو  إإإ  لنصب صإإإوف لون 
لب   لإإبلنصإإو وفلًإإالنالفصإإب ل ونفً إإونلنصبإإببلسإإتفنيلقإإبً لالفإإ لسإإتفوك،ل لإإا لفإإبك ن  
ببتقةلنصبتلالإلتبلنيلت  لميلوبم الًملبا.لوقف،لف لنصب   لن بإ لببصسإتوف ل النب إفننل

ل.(53) سبوقلنصبل وببا(نصستوفلل  ف،لنب فننلنصفًبنل ،لل
ولبفولأالن ب لبً  ا لوذص لبت و،لبالنصسلبقلنصذيلو فتلفلصلك  إبلن ل إلال

   ٹ  پ  پ  پ  پ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٱ چ   ف ول تتقإبلإصإةلسإلبقلسإو  لنصب إ  لوهإولقوصإصل تإبصة:

  ڇ  ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ  ڌ   ڎ چ  وسلبقلسو  لن ً نا لوهولقوصصل تبصة:ل چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

 لصوتإإفقبلأالسإإلبقلسإإو  لنصب إإ  ل چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ
 لوهإإذنلن سإإ وبلل إإ ،لأاللكإإوالهقإإب ل بإإللچ  ڦ  ٱچل  إإفنلبصإإل النصببقإإ لص بت إإو،ل

صن فننلب بص  لأيلب  ب لصذص لنس تب تلنصونولهقإبلص    لإبلفإ لهإذنلنصسإلبق لونصإفصل ل
          لإإإ  لفإإإ لن لإإإالبتلوفإإإالبإإإبصونولقإإإب ل تإإإبصةل:ً إإإةلذصإإإ لألضإإإبيلهإإإولبتإإإ نلنصتب إإإالن ً

   ڎ چ أببلف لسلبقلسو  لن ً نال لفكبالنص فلنلبصل النصببقإ لص بت إو  چ  ٿ  ٿ    چ

وف لذصإ لإاإتب لبإ النصسإلبقللإ وهلًإالبت إو  لوبإالهإذنلنصبقل إقلاللل  إ ،لأاللچ ڌ
 ل ل ق إإبلب ولإإال كإإوالن  إإفننلب  بإإالب سإإبلنص صإإو  لفإإلبكالأاللم إإف،لفل إإبلولمإإً 

لچ  ڳ  ڳچبب ص لًالبت إو  لصإذص لتإبنتلنصتب إالن ًلإ  لفإ لنصسإلبقلبإفوالونول
أيلأق إإإبلبنصإإإوصالًإإإالنصتبإإإ لقب  إإإب لوك ق إإإبلتب إإإال   إإإفنلًإإإال بصإإإالًببإإإالوصلسإإإتل

لًبصالب  النلنصبذكو لالف لنصسلبقلقنسص.
لوهكإإإذنلفإإإ ال   لإإإبلنصتبإإإ لفإإإ لأسإإإ وبلنص إإإ  النصكإإإ ل،للًضإإإرلص إإإونقلالنصسإإإلبق
تبلت إإإبلباإإإك لًإإإب،.لأيلأققإإإبلبإإإالًإإإم لنصسإإإلبقللبكققإإإبلأالق إإإففلنصسإإإببلفإإإ لبتإإإ نل
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نصتب لً ةلق ولبتلالبالنص   لب.لفإبصبم ملأقإصلفإ لن و لنسإ تب لنصنتإ ل)نفً إون(.ل
ف ل لالنس تب لنصنت ل)نسكقون(لف لنصسلبقلنص بق  لوبإالنصب كإفلأال)نصإفًو (للً  إال

قإ لص بت إو  لفقبسإبلنصسإلبقلصكإ لبإبلل إويلًال)نصسكا( لوأالنص ذالبالسببتلنصبب
بالأصنبم.لوك لذص للصبلف لفالصالون ف لوه لأالنصسلبقلنص بق لصإ،ل إف لفلإصل)نصإونو(ل

لً ةلنص   لبلبتك لنصسلبقلن و .لونهلللأً ،.
ً إةلنًإ مالنص   لإبلفإ لسإلبقلالبً  نإلالبإبلو فلفإإ لل-ألضإبيلل-وبإالنصاإونهف

   ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ   ائ  ائ  ائ  ائ     ائې  ې   ې  ې  چ  قوصإإإإصل تإإإإبصة:

چ   ائ  ائ  ائ  ائڈ  ڈ  ی  ی    ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ
 لوقوصإإإإإإصل تإإإإإإبصةلفإإإإإإ ل(54) 

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ      نصسو  لقنس بلوصكالف لبوضرل ًإ 

چٹ ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ   
ل.(55)

ڈ  چفبتلً ةلتب إالنصتإف لقفلقمللچائ  ائ  ائ   ائچفقم ملأالتب النصانبًا

لتب إإالً إإةلقمإإفبتلنصتإإف لتب إإالأالقتإإفلأققإإبل إإلالفإإ .لن و لنصسإإلبقلفإإ ل  چڈ  ی  ی  
لن و لنصسإإلبقلفإإ لقإإفبتلقإإفلنصاإإنبًالأالإصإإةلل تإإرلوذصإإ .لنص إإبق لنصسإإلبقلفإإ لنصاإإنبًا
لأالذصإ لبوضإتص لفإ ل هبل إصلنص إبق لنصسإلبقلفإ لنصتإف لوقمف،.لنصب ب،لهذنلف ل هبل  ب

لفإإ لبل وبإإالونصاإإنبًالنصنإإفنن لفبتقإإب لنصتإف لأبإإبلنصإإذقوب لًإإالنص تإإبوللبتقبهإإبلًانصاإنب
لفإ لًإبرلف إولنص لببإا للإو،لبإصللن إفيلبإبلص بإذقبلل إوف لفإملنصتإف لأبإبلون ً   لنصفقلب
ل.(56) ب لك لف لنصنفننلبالوأً،لأقوهلنصانبًال كوالوبذص لف للنصفقلب

 اسقاط مجلة أو أكثر يف الرتتية:
للبكإإالإقإإصل لإإنلنصسإإببق لنصبوضإإونلبإإالنصفالصإإالفإإ لتإإفنيللق لإإبلضإإوننصبوللوهإإذن

لنصتلإال لإ لبإالأولنصتلإا لل لقلًالنص   ق لنصسلبقلف ل    بلأولنصتب ل  ببرلأا
لتب إإإالبإإالأك إإ لو ببإإإبلتب إإالهقإإب لأالوتإإإفقبلنصسإإلبقلذصإإ لفإإإ لنصقمإإ لفق قإإبلإالوصكإإا

لقفلنص   الأس وبلوصكاللق بببل    بلأاللبكالنصب  بصل لا لنصتب  لالهب لالبلالب ذوفا
ل.ب تفف لوأس وبلالبم لال سبببلنصتب لأولنصتب الهذ ل ذالإصةلًف 
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لفإإ لك لإإ نيلللإإ   لأاللبكإإالنصتب إإالأسإإ وبلفإإ لنصك بإإال إإذالإالنصبتإإ والوبإإا
ل-وتإإ لًإلل-نهلللك إببلفإ لإاللقتإف لقكإبفلاللأك إ لأولتب إال إذالأالإاللنصب  إبنلكإم،
لنص إ نلفإ لوق إرٍللنصبتقإةلفإ لً  ٍللإصةلل فيلو ذف بل ا بس  لفبًف لذنتلنصتب ال ا

لأك إإإ  لأولتب إإإالبقإإإصل إإإذفتلإذنلب لإإإنلكمبإإإص لل  إإإبلأالأ إإإفللسإإإ للرلفإإإملنصب صإإإوف
لوذصإإ ل-نصبتتإإلل-نصتإإبصبلال بلكإإم،لً إإةللقلبإإقلاللوهإإذن.لنصب صإإوفلنص إإ نلسإإل في

لو تإفلب إا كبلنصبتإبق للتللإ لأقإصلإاللنصسلبقلف لتب لبالل مذالبببلنص  ،لً ةل قص
البالنصقباًالنإللتبلل مو لبتص ل.(57)نهلللك ببلف لك ل لوذص لنإلًتبل ل ًو

لونصب إ،لنصبإب للن  إ لن سإبق بلأولنصتبإ لص   لإبلأالإصةلهقبلقال لأالبالبفلوال
ل.لنص   ق لنصسلبقلف لنصتب لأولنصب ذوفالنصتب الً ةلنالس فال لف 

لقوصإإصلسإإلبقلفإإ لو فلبإإبلل، نصكإإ للنص إإ  الأسإإ وبلفإإ لنصتب إإال إإذالاإإونهفلفبإإا
چھ  ھ    ے  ےچ:ل تإإإبصة

چ ائ  ائ  ائ  ائ چ       وقوصإإإصل(58)
ٹ  ڤ  ڤ   چ  لوقوصإإإصل(59)

لً إةلونصإفصل ل (أ سإ قب:ل)  إفل هبلب ذوفالتب الهقب لنصبذكو  لن لبتلك لفن ل (60) چڤ
ل.نصقم،لًم لبالً لصلنصب  ص لنصبتقةلوكذص لنصتلا للب  صلنصذيلنص   لبلهولذص 

ل إذفبيللهقإب لأال چې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇچ  :ل تإبصةلقوصإصلسإلبقلفإ لألضبيللوقتف
ل.(61)صتقالنص لبباللو،لن بت ،:لنص  فل لإذلنص بقلا (لن بت ،)لصتب ا

ذفتلوقف لنص لببإاللإو،لصتقإالكإوالًإالفضإميللً ل ب لن وصةلصفالصالنصتب الهذ ل م
لًإإإال بًبإإإالصلتت  إإإبلذف ب إإإلنصسإإإلبقل  إإإ لوصإإإذص لولببقإإإبي ل إإإباليللنصإإإفقلبلصتقإإإالًإإإال ً  إإإا
ل.ن وصةلنصتب الل لقلًالإصل بلببص  بلحلنصسلبقلونك نةلنصكلنلا لأولنص صو 

لفإإ لن سإإ وبلهإإذنلولك إإ لنص إإو  لتب إإال إإذالنصكإإ ل،لنص إإ  الأسإإ وبلفإإ لولل إ ف
إإإإفلبونقإإإإالبإإإإالو ل هإإإإبلونص سإإإإبب لونص اإإإإ لنص لببإإإإالباإإإإبهفلوصإإإإالفإإإإ لنإللتإإإإبل لنصًو
لإإإإف  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ :ل تإإإإبصةلل إإإإو لونصًو

لتب إإإإإالوتإإإإإوفلهإإإإإولهقإإإإإبلونصاإإإإإبهفل (62) چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڃچ           چ  چ  چ
لص إإف:لص إإ،لل إإب :لهإإولنصكإإم،ل   لإإبلوأصإإ ل چ ڦ  ڦلچ    تب إإالقبإإ لنصسإإلبقلفإإ لب ذوفإإا
ل.تً بوقب
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لنإلص نبتلً ةل س وبنلبت نلهولنص ذالً ةلن س وبلهذنلبقبنلف لونصسبب
لإصإإةلنصكإإم،ل  إإو لچڤ   چلفإإ لنص بًإإبلبضإإبل لبوت إإبيللنصكإإم،لكإإبالأالفبتإإفلنصكإإم، لفإإ 

صبًصإإإإصلنصبتقإإإإةلفإإإإ لأ إإإإ  لصإإإإإصلن سإإإإ وبلوهإإإإذنل چ ڦ  چلفإإإإ لنصبإإإإ ك ،لضإإإإبل  لفإإإإإ لًو
ل نإب لبإ  لأو لً  قإبك،لكبإبلتً بوقإبلص إف:ل تقلإالأاإفلبتقنإبيللإصإل ،لل تإصلف إولنص صإول  

صإإة لًإإ ن  بإإوالبتلإإفل تإإرلذصإإ لو  وصإإوال كإإذبوالكقإإ ،لقك،وصكإإل  م لصكإإ،لقتتإإ لأص إإالو ًل
فن لفلصإ لوهإولنص إذالص إبلهل إ لنص إ لنإلص نإبتلل ل إالً ةلتبنلنصذيلنصبتقةلوهذن.لبًو
ل سبالتلف لونص كذلبلونالقكب لونص صفلقلبباللببالب ت قل قصلنصبوقالهذنلف لنص ضبن
ل.(63)نصسببن

لنصب   بإالنصتب إال ذالهولنص   ق  لبل نص تلف لنصتب ال ذالبونضرلأفقلوبا
لنصتب إإإإالً إإإإةلو إإإإف لو ننهإإإإب لبً نلإإإإالنصب ذوفإإإإالنصتب إإإإالو كإإإإوالنصنصإإإإل النصنإإإإبنلبتإإإإف

لبإإإبلسإإإبببيللأالفل ضإإإحلنصسإإإلبقلفإإإ لنصتب إإإ لنص   لإإإبلفإإإ لبتإإإفهبلنص إإإ لنصتب إإإالنصب ذوفإإإا
لل إبلًقإفببل-نصسم،لً لصل-بوسةلقصالسلبقلف لوكببلنصسلبق لبال ذف بلأس وتب
ڇ  ڇ    ڍڌ  ڌ     ڈ  ڈ  ڍ  ڎچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  چ  : تإبصةلف ب لص وبص ل بننالس س

چڑ  ڑ  ڇ
للضإإإإإ بلأالبوسإإإإةلأبإإإإ لأالبتإإإإفل-وتإإإإ لًإإإإلل-نصًإإإإبصقلأالفإإإإقم م.ل(64)

لص إذنلنالسإ تببالتب إالنصسإلبقلفإ لقإ  للصإ،ل چ    ڎڇ  ڇ  ڇ  ڎچ لقوصإصلفإ لنص تإ لبتصب 
(.لفإبقنت ت)لتب إالوهإ لنصضإ ب لفتإ ل لتإاقلإصةل ال لنص  لنصتب التبنتلب لن ب  

لفإإ لنصبوتإإوف لنصنإإبنلهإإذ لً ل إإبلفصإإتلقإإفلنصتب إإالهإإذ لقبإإ لب ذوفإإالتب إإالهقإإب لأالأي
ل.(65)بببا  لبتفهبل   بتلنص  لنصتب ا

لأق إإبلكبإإبلنصتبلنإإا لنصنإإبنلصلسإإت(لفإإبقنت ت)لنصتب إإالهإإذ لبفنلإإالفإإ لنصنإإبنلوهإإذ 
قبب.لس ًقباصملبوضتبيللصل لنصبوضرلف ذنلنس ًقبفلا لصلست لببصنإبنلنصنإبن لهذ ل سبةلون 

لأمضإإب تلقإإفلن  كإإبال ببإإالب ذوفإإالتب إإالًإإال نصإإحل ق إإبلكإإذص لوسإإبملتلنصنصإإل ا 
ل.(66)...بقصلفبقنت تلفض بلنص ت لبتصب لنض ب:لنصكم،لو  فل لبتفهب 

ل-ونصنبًإإ لنصنتإإ لبإإالنصب كوقإإالنصنت لإإالنصتب إإالنص إإبالتلهإإذ لب إإ لفإإ لو  إإذا
لنصتإلنلبقلصإالنصنبًإ للقإل لن  لإبالبإالك ل لف ل قصلوذص لصنت لا نلنصتب الأ كبالوهبب
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لوأقإإصلببصنبًإإ لنصنتإإ لن صإإب لاإإف لً إإةللإإف لببإإبل-نصبنإإ فللاإإبصلبإإذص لوهإإول-نصنتإإ لبإإا
لنصبب إإإفألبإإإالنصبكوقإإإالنالسإإإبلالنصتب إإإالً إإإةلذصإإإ للقلبإإإقلوال.لون إإإفنيللتإإإلننيللبتإإإصللاإإإك 
ل.(67)ونصًب 

لنصتب إالب إذالهقإبلذص لًالًمف لوقفلونصذك  لنص   لبلنصتب الف لن ص ل ا
لنصتبإإ لقمإإ،لفإإ لن سإإ وبلهإإذنلولإإ   ل-ًق إإبلنصبنصإإو لنصتب إإال-نصنصإإل النصنإإبنلبتإإف

لبلق إإإبلبإإإال إإإذفتلوقإإإفلسإإإ لتا لب  إإإفننلنصبًبلإإإبلأولنص إإإب ينلبنبتإإإ  لبإإإفنفرلنص   قلإإإا
لًإإالن  إإفننلهإإذ لأمسإإ لتلوقإإفل تإإ ي لأ إإفننلبلق إإبلبإإال إإذفتلوقإإفلسإإ لتا لأ إإفنن
لون إف ل الفإ لوب بإالبتلقإالأ إفننلً إةلنص  كلإفلل لإفلنصسلبقل التب  نصلل  لل لق
لنصسإلبقلفإ لنصبإذكو  لنصتبإ لًإم لبإال  فل هبللبكالنصب ذوفال-نصتب ل-ن  فننلوأا

القنسص  لنصتبإ لبت فإالفإ لصإتوباللتإفلاللن  لإبالبإالك ل لف لنصب    لأولنصسببرلون 
لفإإإ للك إإإ لنص إإإذالبإإإالنصإإإقبللهإإإذنوللذن  لأولنصسإإإلبقلهإإإذنلفإإإ لنصب ذوفإإإالن  إإإفننلأو

لفلإإص لك لإإ نيللنصنصإإل النصنإإبنلقتإإفلصإإذص لن  إإفنن ل  إإببرلفإإ لأولنص صصإإ لنص إإ  الأسإإ وب
للصإ لوكإ لت إا لبإالنإللتإبلل   لإقل إ،لللوبإالك لإ  لأ فننلببً صب لوتوفهبلول ذا
ل.(68)نص صرل   لإل نفلبالن ه،لن  فننلإصة

ڳ  ڳ     چ : تإإبصةلقوصإإالفإإ لكإإذص ول.لنصسإإبب الن لإإالسإإلبقلفإإ لاإإبهفقبلكبإإبلوذصإإ 

لچٹ  ٹچلتب إالقبإ لب ذوفإالتب إالنصسإلبقلفن ل (69) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ
ل.(70)ً لك،لف ببلفبب    ،:لأي(.لفبب    ،)بإلنصب ف  لنصتب الوه 

ڦ  ڦ   چ      چ   : تبصةلقوصصلف لكببلنص   ا لأس وبلف لتب البالأك  ل م ذالوقف

لفكإإإإإإإإذبوهببلنص سإإإإإإإإبصالفب  إإإإإإإإبه،لف  لإإإإإإإإبه،:لونص  إإإإإإإإفل ل  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ   چ  چ      
لنإللتإإإبللص إإإ نلهإإإولنص   لإإإبلبإإإالنصتبإإإ لهإإإذ ل إإإذالفإإإ لونصسإإإبب.ل إإإفبل نلفإإإفب قبه،
ل قإإإصلو ً هإإإب لأوص إإإبلفإإإذك .لفل بإإإبلنصب إإإ،لنصتبقإإإبلً إإإةلونص  كلإإإفلن  إإإفنن لونً صإإإب 
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لنص إإإإفبل لونسإإإإ   بق ،ل،إصإإإإل لنص سإإإإ لبببتإإإإنلنص تإإإإالإصإإإإلن،لوهإإإإولإل نفهإإإإبلبإإإإالنصب صإإإإوف
ل.(71)نص س لإ سب لبتفلنص كذلبلًالق جلقفلنص فبل لأالأو.لص كذلب ،

ل  إإ ل إإفً لأال لإإ لبإإالنص إإ  الأسإإ وبلفإإ لتب إإالبإإالأك إإ ل م إإذالأالولبكإإا
صبًص بلنص  اللبلتالإصةل نترلوذص لنصنبن  لوومن إبلنص إ  النسإ    بلنص إ لن س وبلالًو
ل.ولبقب  بلنص  البكبقبتإلك لبالنالس نبف لف ل وملالأ سا

لفإإ لو فلبإإبلذصإإ لبإإالنصكإإ ل، لنص إإ  البإإالًإإف لسإإلبقبتلفإإ لت لإإبيللذصإإ لوقم إإم
     تإإبصةلقوصإإصلفإإ لسإإب  لب كإإالإصإإةلبت إإصلنصإإذيلنص فهإإفلبإإرل-نصسإإم،لً لإإصل-سإإ لببالقصإإا

ڍ  ڌ    ڌ     ڎ  ڎ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ٹ    ٹ          چ

چۀ     ۀ    
ل لنصسإإلبقلفإإ لب ذوفإإالًإإف لتبإإميللهقإإب لأالإصإإةللاإإل لنصتبإإ لف   لإإبل (72)

ل إإ،ل-نصسإإم،لً لإإصل-سإإ لببالبإإالنصك إإببلأًإإذلقإإفلنص فهإإفلإا:لهإإولن  إإفننل   لإإبل ا
لنصبإملً إةلق أ إصل إ،لبقإص لف ًذ إصلنصب كإا لإصإةلنصك إببلفإبًلةلسإب لبب كإالإصةلبصللب 
لفإقم م.لنصك ببلهذنلبب  وهلأب    ،ل ،لوبالنص  ن لص ذنلتبت  ،لأالبتفلقوب بلبا
لًإإم لبإإالك  بإإبلإف نك إإبللبكإإالك لإإ  لتبإإميلل إإذالقإإفل-نصبتتإإلل-نص   قإإ لن سإإ وبلأا

لفإ ل  إفنلأالنصبإفل  لبإالنصب إذوفبتلهإذ لوأا.لنص صالأولنص فنلإلل نفلنصتب،لنصسلبق
لةً إإإلً إإإ ٍللأيل إإإفونلً لإإإصلل   إإإبلاللهإإإبل إإإذالكإإإوالًإإإالفضإإإميللنصسإإإلبق لهإإإذنلب إإإ 

لنص   لإبل ضب،لًالًفواليلللمتفلنص ذالهذنلإالنص  ل الوف .ل(73)وق بًت بلنص صالأ فنن
بصإإالب تإإفف لصإإو لً إإةلنص إإذالهإإذنلولإإ   لبتإإلا لصسإإلبقلنص   قلإإالنصتبإإ لفإإ  لفإإ لًو

ل.نص   ق لنص صرلأس وب
لفإإ لنص إإ  التبإإ لص  ن إإبلنصفالصلإإالنصًصإإبًرلنصتتبصإإالهإإذ لفإإ لبلقإإبلقإإفلوصت قإإب

لنصبوتإوف لنصك ل  لنصاونهفلبالذص لً ةلونصاونهفلن ب  البتنلك قبوذلنصبتتل لأس وبص
ل سإ وبلنصببلإل لنصسإببتلبإالوهإ لنصكإ  لً إةلنصإبتنلصفالصإالوذصإ لنصكإ ل، لنص   الف 

لأ،لنصإقم،لقب لإالبإالسونن.لن فبلالنصقصورلبال ل  لًالب بللقن فلنص  لنصك ل،لنص   ا
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لفإ للبقب  إبلتبلإرلبالصمس نبف لنص  اللونلفقلنصك ل،لنص   الأالذص .لنصفالصالقب لالبا
لنصتبإ ل   لإبلفإ للتبإ لف إولوأفصإ  ب لنصلإ قلب قصإ لنصبوضإونلأولنصنك  لًالنصبتل 

لص إذنلبتلقإا لسإلبقبتلفإ لنصتبإ لبتإنلل ذالأولنصبً  نا لأولنصب ابب النصسلبقبتلف 
ل.ص ب    لنصكم،لصصلنصبسوقلنص  نلإلصب لًب لالأت لبالنص  ن

 العاملني رب هلل احلمد أن ادعوان وآخر
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 اهلوامش:
                                                      

(لنصسلبق:لإلب لًب،ل ق م،لفلإصلًقبصإ لنصإقرلوو فن إصلنص  ولإا لوب لإب ل  صإ لبوسإبل صل)
لنصتب لفلببلبلق بلو   نبل.

ل.ل20ف.لألبالنصاو ن:لل-(للقم لنصتببرلإلً نبلتب لنص   ا1)
ل.2/ل85السقبالنصًنبت :لنبل-(لنصصقبً لا2)
ل.141/ل3نصسلول :لل-(لنإل  بالف لً و،لنص   ا3)
ل.135:لس لبالبقل .لفل-نصك ل،لنص   الف لونصوص لنصنص :للقم (ل4)
ل.44(لسو  لهوف:ل5)
ل.406ف.ل ببفلصبفقلققلب :لل-(للقم :لنصبابهفلف لنص   النصك ل،6)
ل.45(لسو  لنصقو :ل7)
ل.798/ل3(لنصكابا:ل8)
ل.32فبل :لل(لسو  9)
ل.383ف.لب بفلأبولبوسة:لل-(للقم :لنصبم النص   قلالف ل نسل لنصلبًا ي10)
ل.30ل:نصقو لسو  (ل11)
ل.31(لسو  لنصقو :ل12)
ل.33(لسو  لنصقو :ل13)
ونصنصإإإإ لونصوصإإإإ لفإإإإ لنص إإإإ  الل283(للقمإإإإ :لنصبم إإإإالنص   قلإإإإالفإإإإ ل نسإإإإل لنصلبًاإإإإ ي:ل14)

ل.127ل-126نصك ل،:ل
ل.793/ل3(لنصكباا:ل15)
ل.4سو  لنصنب  ا:ل(ل16)
ل.114:بفويلأ بف.لف.لنص   البم الوبال48-47:لنص ل،لنص نسل :للقم (ل17)
 .49ل-48ل:نصن قبالسو  (ل18)

ل.114(للقم :لوبم النص   ا:ل19)
ل.222(لسو  لنصب   :ل20)
ل.291نبالنصلب كبق :لل-(للقم :لنصب هبالنصكباالًالإًتبللنص   ا21)
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للل.5ل-1ل:نص  بال(لسو  22)
ل.56نصذن لبت:للسو  (ل23)
ل.383:لنصلبًا يل نسل لف لنص   قلالونصبم ال1206/ل4:لنصكابا:ل(للقم 24)
ل.73/ل1:لنصن  لإب نهل،لصب  .لفلل-نصقص لنص  الً ،:للقم (ل25)
ل.2(لسو  لسب :ل26)
ل.291(للقم :لنصب هبالنصكباالًالإًتبللنص   ا:ل27)
ل.49(لسو  لنصاو ه:ل28)
ل.159ف.لًبفنصن ب لالالا:لل-بلنص   ا(للقم :لنصبتبق لف لضونلنسبصل29)
ل.58(لسو  لنصق  :ل30)
ل.1011ل-1010/ل2:لنص  قبل لنصلبل لنبال-نص  ول لبم :للقم (ل31)
ل.5(لسو  لنصق  :ل32)
ل.601ل-600/ل2(للقم :لنصكابا:ل33)
ل.118ف.لبقل لس لبا:لل-وبم النصك بالونصتب الونصتب ل601/ل2(لنصكباا:ل34)
ل.195ل-194(لسو  لن ً نا:ل35)
ل.682ل-861/ل7:لنص بسب ل-نص  ول لب بسا:للقم (ل36)
ل.682/ل7(لب بسالنص  ول :ل37)
ل.51ل-49(لسو  لنصبف  :ل38)
ل.137(للقم :لنص  نفالف لنص   النصك ل،:ل39)
ل.21(لسو  لنصات نن:ل40)
ل.137(للقم :لنص  نفالف لنص   النصك ل،:ل41)
ل.18(لسو  لنصك ا:ل42)
ل.138نصك ل،:لل(للقم :لنص  نفالف لنص   ا43)
ل.20ل-17(لسو  لنص بالا:ل44)
ل.233ونصبتبق لف لضونلأسبصلبلنص   ا:لل174(للقم :لبالبم النص   ا:ل45)
ل.158ل-157(لسو  ل  لًب نا:ل46)
ل.118ل-117ًب لنصسمب :لل-(للقم :لنإلًتبللنصنق لف لنص   ا47)
للل.4:لص ببال 3:لنصق  ل 71:لنص وبال 5:لنصببًف لسو  (ل48)
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  ائچ  سلبقبتلأًإ هلو فتلب   لإبلون إفلفإ لتبلإرلنصبونضإر لب إ لقوصإصل تإبصة:ل وهقبل(49)

)نص فلإإفل:ل چڍ  ڌ  ڌ   چ  (لوقوصإإصل تإإبصة:59)نصقسإإبنل:ل چ    ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ
ل(لو ل هب.7

 .ل58:للنصب   لسو  (ل50)

ل.ل161ن ً نال:للسو  ل(51)
ل.44بب نً :لف.لفبض لنصسل-  صلن بلوأقسبب بل-:لنصتب النصت بلالقم ل(52)
للل.205/ل1:لنص  ول لبم (ل53)
ل48ل-ل47نصب   :ل ل ل(لسول54)
لللل 123:لنصب   (لسو  ل55)
ل.387:لضبه و  لب بف.لفل-نصبلبالوتقالنص   ال ونًر:للقم (ل56)
للل.105:لنص ل،لنبال-نصبلبالًو ،لنص   الً و،لإصةلنصباوقلنصنونًف:للقم (ل57)
ل.50:لهوفلسو  ل(58)
ل.61:لهوفلسو  ل(59)
ل.84:لهوفلسو  ل(60)
ل.207:لوفالصلالص ولالف نسالهوفلسو  :للقم ل(61)
للل.48ل-47:لنصك السو  (ل62)
ل.287:لبوسةلأبولب بف.لفل-نص  نكلبلًصبًر:للقم ل(63)
للل.60:لنصب   لسو  (ل64)
للل.110:لونإللضب ل66ل-65/ل1:لنصكابا:للقم (ل65)
ل.110:لونإللضب ل361/ل2:لنصًصبًر:للقم ل(66)
ل.361/ل2:لرنصًصبًللقم ل(67)
للل.110:لونإللضب ل852/ل3:لنصكابا:للقم (ل68)
ل.54:لنصب   لسو  ل(69)
ل.110:لنإللضب :للقم ل(70)
ل.383:لنصلبًا يل نسل لف لنص   قلالنصبم ا:للقم ل(71)
للل.29ل-28:لنصقب لسو  (ل72)
ل.60/ل1:لنصقص لنص  الًو ،ل469/ل1:لوأفقبق بلفقوق بلنصبم ا:للقم ل(73)
ل

 :مصادر البحث
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لإبإإإ نهل، لنصنضإإإ لأبإإإولب بإإإفل   لإإإقلنصسإإإلول  لنصإإإفلالتإإإم لنص إإإ  ا لً إإإو،لفإإإ ل  إإإبانإل -1
 .،1987ل-هإ1407لصبقبالبل وت لونص وللر لونصقا لص لببًالنصتص لالنصبك با

لًبإفنهلل لبإالًبإفنصك ل،لب سسإبتلو وللإرلقا لنصسمب  لًب لنص   ا لف لنصنق لنإلًتبل -2
 .،1980ل وق  

لل  إو  لبسإلوق لًبإبفلو نتتإصلبصلنً قةلنص لولق  لنصًللبلنصبم ا لً و،لف لنإللضب  -3
 .صبقبالبل وت .ل،2005-هإ1426لن وصةلنصلبتالص لببًا لن  ق،لأب لبالن  ق،لفن لا كا

لنصلب كإإبق  لًبإإفنصك ل،لبإإالًبفنصون إإفلنصإإفلالكبإإب لنص إإ  ا لإًتإإبللًإإالنصكباإإالنصب هإإبا -4
لنصتإإبق  لبلبتإإالن وقإإبا لفلإإونالً بسإإالنص إإفل   لًفلتإإا.لوفلبل إإوبلأ بإإف.لف:ل   لإإق
 .هإ1394ل-،1974لن وصة لنصلبتالب فنف 

لص قاإإإإ لنصن قإإإإبالفن لًبإإإإب  ل سإإإإالفضإإإإ .لفلنصبتإإإإبق  لً إإإإ،لوأفقبق إإإإب لفقوق إإإإبلنصبم إإإإا -5
 .،1998ل-هإ1418لنصًببسا لنصلبتالن  فا لًببا لونص وللر 

لأبإإإولب بإإإف.لفلا نصبم لإإإلنصف نسإإإبتلفإإإ لوأ  هإإإبلنصلبًاإإإ يل نسإإإل لفإإإ لنص   قلإإإالنصبم إإإا -6
 .نصت ب لنصنك لفن لوقا للبرلبوسة 

لنإلسإإكقف لا .لنصبتإإب البقاإإ  لنصقباإإ لسإإ لبا لبقلإإ .لفلونصتبإإ  لونصتب إإالنصك بإإالبم إإا -7
 .،1993لبص  لنص بقلا لنصلبتا

لنصنكإإ  لفن لنصبقتإإفلنصإإفلالقإإو لب بإإفلونص لبلإإق لنصقم لإإالبإإلالنصكإإ ل،لنص إإ  الفإإ لنص إإ نفا -8
 .،2001ل-هإ1422لن وصة لبتاص للإًبف لسو لب لفباق 

لن سإ بذ:ل   لإقلنص بسإب لنصإفلالتبإب لب بإف(لنص  ولإ لب بسا)لنصبسبةلنص بسب  ل نسل  -9
-هإإإإإإ1415ن وصإإإإإةلنصلبتإإإإإالنصت ب  بل وت صبقإإإإإبالنص إإإإإب ل لًبفنصببق  ب سسإإإإإالفإإإإإ نفلب بإإإإإف
1994. 

لن إ  نصل ببإفلب بإفلو   إصلنصقإفويلنف لإ لب بفلتبتالنصتوللا لقل،لنبالنص ل، لنص نسل  -10
 .،1978لصبقبا لبل وتلنصت بلا لنصك بلفن 

لنصنل إإإبن لفن لفباإإإق لنص لنصإإإ لبك بإإإا.لنصاإإإو نلألبإإإا.لفلنص إإإ  ا لتبإإإ لإلًإإإ نبلنصتإإإببر -11
 .،2000ل-هإ1421لن وصة لنصلبتالبل وت 

لنصبتبإإإإرلبقاإإإإو نتلنصسإإإإبب نً لصإإإإبصحلفبضإإإإ .لفلوأقسإإإإبب ب ل  صلن إإإإبل-نصت بلإإإإالنصتب إإإإا -12
 .نصت نق لنصت ب 
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لنصك إإإبلفن لهقإإإفنويلًبفنص بلإإإف.لف:ل   لإإإقلتقإإإ  لبإإإالً بإإإبالنصنإإإ حلأبإإإولنصًصإإإبًر  -13
 .،2003ل-هإ1424لنص بقلالنصلبتالصبقبا لبل وت لنصت بلا 

:لنصقباإ لبوسإةلأبإولب بإف.لفلنصبتبق  لً ،لصبسبً ل   ل لالف نسالنص  نكلب لًصبًر -14
 .،1996ل-هإ1416لنص نبتا لنصلبتالنص به   لوهبا لبك با

بإإالنص إإ  ال ونًإإر -15 لنصلبتإإالسإإو لب لفباإإق لن صبإإبب لفن لضإإبه و   لب بإإف.لفلنصبلإإبا لًو
 .،2002ل-هإ1422ل-ن وصة

لك لإإالنصًل تإإ لقبصإإ لًبإإفنصك ل،لفك إإو ن  لنل و إإال-وفالصلإإالص ولإإالف نسإإالهإإوفلسإإو   -16
 .،2000ل-هإ1421لنصبص  لتببتالن فنب 

لصإب  .لفلكلإانصبلنصسو لً ةل لبل لالف نسالونص لبلق لنصقم لالبلالنصقص لنص  الً ، -17
 .،2000ل-هإ1421لن وصةلنصلبتالنص به   لص لببًا لقببنلفن لنصن   لإب نهل،

للنصبتإإإإإب البقاإإإإإ  :لنصقباإإإإإ لسإإإإإ لبا لبقلإإإإإ .لفل-نصكإإإإإ ل،لنص إإإإإ  الفإإإإإ لونصوصإإإإإ لنصنصإإإإإ  -18
 .،19970لنص بقلالنصلبتالبص  لببإلسكقف لا 

لصت بلإإإا بل وت نلنصك إإإبلفن لنصتوللإإإالقإإإل،لنصبلإإإبا نبالًو إإإ،لً إإإو،لإصإإإةلنصباإإإوقلنصنونًإإإف -19
 .صبقبا

لن وصإإإإةلنصبلبتإإإإالصبقإإإإبالبلإإإإ وت لنصت بإإإإ  لنص إإإإ ننلإ لإإإإبنلفن لنصلبًاإإإإ ي لنصكاإإإإبا  -20
 .،2003ل-هإ1424

لبك بإإإالققلبإإإ  لصإإإبفقل ببإإإف.لفلوصإإإنلا ل   ل لإإإالف نسإإإالنصكإإإ ل، لنص إإإ  الفإإإ لنصباإإإبهف -21
 .،1984لن وصةلنصلبتالن  فا لنصل قبن لنصبقب  

لنص إإبه   لنصت بإإ  لنصنكإإ لفن لالاإإلا لًبإإفنصن ب .لفلنص إإ  ا لأسإإبصلبلضإإونلفإإ لنصبتإإبق  -22
 .،1999ل-هإ1419لنص نبرلنصلبتا

لنص إ بلفن لنصنإم  لستلف:ل   لقلنص  قبل  لنصلبل لبالإب نهل،لبالأ بفلنص  ول  لبم  -23
 .،1983ل-هإ1403لن وصة لنصلبتالصبقبا لبل وت لنإلسمب  

لنصنتبصإإإإا لونصقاإإإإ  لص لبإإإرلبصإإإإ لق ضإإإإالفن لبإإإفوي لأ بإإإإفلأ بإإإإفلنص إإإ  ا لبم إإإإالبإإإا -24
ل.،1950لبص  لنص به   
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 مىقف األصىليني مه مذلىل األمر الىارد تعذ احلظر 
  وأثري يف اختالف الفقهاء

                                  د. دــالخ خليــل رلــوان الذــجير  
 ن

ـــد    ـــوـ  العـبـيــ ـــان فـ                                                             د. رثمـــ

 ن
                                  بنـا/ جامعة تكريـ/  كليـة التربيـة لل   

 ن
                                                            جامعة تكريـ/  كليـة التربيـة للبنـا/     

 ن

 
 الػي  األمػ  النبػ  عمػ  لالسػبلـ لالصػبلة بػللحؽ  رسػللو بعػث الػي  هلل الحمد

 يػػلـ إلػػ  سػػبلـ لأتػػـ ة صػػبل أفضػػؿ لصػػحبو آلػػو لعمػػ  نطػػؽ  بػػو لبمػػل عمػػؿ بمػػل ىػػدانل
 :بعد أمل الحسلب 

 فػ  تظير لمعبلد التكميؼ صيغ بأف   الفقو أصلؿ ف  لمبلحثيف اللاضح مف فإف  
 فػػػػ  األصػػػػلليلف اىػػػػتـ لليػػػػيا النيػػػػ   أل األمػػػػر عمػػػػ  لمداللػػػػ  اسػػػػتعممت التػػػػ  األلفػػػػلظ
 عمييػػػل الحصػػػلؿ اسػػػتطعت التػػػ  األصػػػلؿ كتػػػب دراسػػػ  لبعػػػد لالنيػػػ   األمػػػر مػػػدللالت
 األصػللي   المراجػ  كتػب فػ  دقيقػ  دراسػ  التكميػؼ صيغ درسلا األصللييف بأف   عممت
 فيػػػػو  البحػػػػث يريػػػػدلف مػػػػل الصػػػػلفي  المػػػػلارد مػػػػف ينتيمػػػػلف عصػػػػرنل فػػػػ  البػػػػلحثلف فأخػػػػي

 لقد األصللييف  مياىب بيف يقلرف أف العمـ طللب بو يستطي  مبسط بشكؿ فيعرضلنو
 أف   رأيػت للكنػ  البػلحثيف  جيػلد مػف كبيػرا   نصػيبل   الحظػر بعػد الػلارد األمر لدالل  كلف

 البحػث ىيا كتلب  ف  فشرعت الملضلع؛ ىيا ف  لئللملـ كلفي  تكف لـ الحديث  البحلث
 .الحنيؼ الديف ىيا لخدم  أكتب فيمل يلفقن  أف العظيـ العم  اهلل مف راجيل المتلاض 

 فكػلف  مبلحػث لثبلثػ  تمييػد إلػ  البحػث ىػيا أقسػـ أف الضػرلر  مف كلف لقد
 المبحػػث أمػػل الحظػػر  بعػػد الػػلارد األمػػر مػػدللؿ فػػ  األصػػللييف آراء فػػ  األلؿ المبحػػث
 فػػ  الثللػػث المبحػػث لأمػػل منيػػل  الػػراجح بيػػلف مػػ  فريػػؽ كػػؿ أدلػػ  فيػػو نلقشػػت فقػػد الثػػلن 
 .التلفيؽ اهلل لمف الحظر  بعد اللارد األمر مدللؿ ف  االختبلؼ آثلر



425 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى 1العدد ) 
       ن2002 كــــانـون األول 

 ن

 مدلول األمر موقف األصوليين من
 لفقكاءا ا اختالف في وأثره الحظر بعد الوارد 

 
 

 
 عػف نييل   أل معيف  لش ء أمرا   تكلف أف إمل األصللييف عند التكميؼ صيغ إف  

 االسػػػتعملؿ حيػػػث مػػػف بػػػو الخلصػػػ  صػػػي و النيػػػ  أل األمػػػر مػػػف للكػػػؿ معػػػيف  شػػػ ء
 لمتيديػػد  أل لئلرشػػلد  أل لئلبلحػػ   أل لمنػػدب  أل لملجػػلب  األمػػر يسػػتعمؿ فقػػد الم ػػل  

 . االستعملالت مف يلؾ لغير لئلىلن   أل لمتكليف  أل لمدعلء  أل
 فقػد المعػلن  مػف معن  أ  ف  حقيق  بكلنيل األمر صي   لض  ثحي مف أمل

 اللجػػػلب  فػػػ  حقيقػػػ  أنػػػو إلػػػ  األصػػػللييف أكثػػػر فػػػيىب يلػػػؾ  فػػػ  األصػػػلليلف اختمػػػؼ
 ليىػب عػداه  فيمػل مجػلز النػدب فػ  حقيقػ  أنػو إلػ  منيـ فريؽ ليىب غيره  ف  مجلز

 .(1)لاإلبلح  ندبلال اللجلب بيف مشترك  حقيق  األمر صي   إف   إل  اآلخر البعض
 إال الػػدقيؽ بللتفصػػيؿ المسػػأل  ىػػيه فػػ  العممػػلء آراء األصػػلؿ كتػػب تنلللػػت لقػػد

 فػػ  مػياىبيـ ببيػلف شػرعنل لقػد الحظػر  بعػد الػػلارد األمػر حقيقػ  فػ  أيضػل   اختمفػلا أنيػـ
 المسأل  ىيه

 .والتوفيق السداد اهلل ونسأل
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 األول ادلثحث

 احلظر تعذ الىارد األمر مذلىل يف األصىليني آراء
 مسػػػػبلق  غيػػػػر ػػػػػ مطمقػػػػ  أكثرىػػػػل الحكػػػػيـ الشػػػػلرع مػػػػف لردت التػػػػ  األلامػػػػر إف  

 الحللػػ  ىػػيه ففػػ  بحظػػر  مسػػبلقل يكػػلف قػػد األحيػػلف بعػػض فػػ  األمػػر أف   إال -بحظػػر
 :يأت  كمل لى  أربع   أشيرىل أقلاؿ عدة عم  مدلللو ف  األصلليلف اختمؼ
لػػػػ  سػػػػلاء  قبمػػػػول  الحظػػػػر بعػػػػد الػػػػلارد األمػػػػر إف   :األ   القوووو    جميػػػػلر يىػػػػب ىػػػػيا لا 

 .(2)األصللييف
 األدلػػ  ألف   قػػل ـ األمػػر مػػف المطمػػلب المقتضػػ  بػػأف   إليػػو يىبػػلا مػػل عمػػ  لاسػػتدللا

 أل بحظػػر  مسػػبلؽ أمػػر بػػيف تفػػرؽ لػػـ غيػػره أل لملجػػلب ملضػػلع أنػػو أفػػلدت التػػ 
 . بو مسبلؽ غير
 كمل حظر غير مف داللار  كلألمر الحظر بعد العزيز الكتلب ف  لرد األمر أف   إي

گ  ڳ  ڳ  چ  :() لقللػػػػػو  (3)چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  چ :() قللػػػػػو فػػػػػ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

 يلػؾ لغيػر لالنفلس  الحيض زلاؿ بعد بللصلـ لالنفسلء لمحل ض لاألمر  (4)چھ
 .(5)سلاء لبعده الحظر قبؿ األمر أف   عم  تدؿ   الت  األلامر مف

ل  اإلبلح   يفيد الحظر بعد اللارد األمر إف   :الثاني الق     مف كثير يىب القلؿ ىيا لا 
 .(6)األصللييف
ف األمػػر بػػأف   إليػػو يىبػػلا مػػل عمػػ  لاسػػتدللا  لملجػػلب  لضػػ  األصػػؿ فػػ  كػػلف لا 

 لجػد إيا إال اإلبلحػ  إل  اللجلب عف تصرفو قرين  يعتبر الحظر بعد لرلده لكف
 .(7)اللجلب عم  يدؿ   مل

ف    اإلبلحػػػ   معنػػػ  فػػػ  الحظػػػر بعػػػد الػػػلاردة األلامػػػر اسػػػتعمؿ الحكػػػيـ الشػػػلرع لا 
 الحقيقػػ  عمػػ  مقدمػػ  العرفيػػ  لالحقيقػػ  االسػػتعملؿ  فػػ  لممشػػرع عرفػػل   يلػػؾ فكػػلف
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ :() لقللػػػو  (8)چ ٴۇ  ۋ  ۋچ  :() كقللػػػو ليلػػػؾ الم ليػػػ  

  (10)چڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ    ڻ  ڤ  ڻچ  :() لقللػػػػػػػػو  (9)چڭ   ۈ  ۈ
 يلػػؾ لغيػر  (11)...((فزلرلىػل القبػلر  زيػػلرة عػف نييػتكـ قػد كنػت)) (): لقللػو
 .(12)اإلبلح  يفيد الحظر بعد اللارد األمر بأف   تفيد الت  النصلص مف

لػػ  النػػدب  يفيػػد الحظػػر بعػػد الػػلارد األمػػر إف   :الثالوو  القوو    بعػػض يىػػب القػػلؿ ىػػيا لا 
 األمػػر يػػرلف أنيػػـ يقتضػػ  كبلميػػـ للكػػف بػػو  صػػر ح مػػف أجػػد لػػـ للكنػػ  العممػػلء 
 مػف بػأف   ػػ اهلل رحمو ػ (13)البخلر  اإلملـ صر ح فقد الندب  يفيد الحظر بعد اللارد

 لابػػػف  (14)جبيػػػر بػػػف سػػػعيد عػػػف األقػػػلاؿ بعػػػض لنقػػػؿ بللنػػػدب  قػػػلؿ مػػػف العممػػػلء
 بػػف سػػعيد قػػلؿ) :قػػلؿ فقػػد النػػدب  يقتضػػ  نقمػػو لمػػل - اهلل رحميػػـ - (15)سػػيريف
ف بشػػ ء فسػػللـ الجمعػػ   مػػف انصػػرفت إيا: جبيػػر  سػػيريف ابػػف لعػػف تشػػتره  لػػـ لا 
 .(16)(االنصراؼ بعد فأقضييل الجمع   يلـ حلج  ل  يكلف أف ليعجبن : قلؿ

 فإنػػو بزلالػػو أفعػػؿ صػػي   لعمقػػت لعمػػ   علرضػػل   السػػلبؽ الحظػػر كػػلف إف :الرابوو  القوو  
 أصػبل   حظػر يسػبقو لػـ الػي  المبتػدأ كلألمر ىنل لاألمر فقط  اليـ رف  عم  يدؿ
 ملجػب فيبقػ  بزلاليػل  عمػؽ أفعػؿ صػي   لال لعمػ  علرضػل   الحظر يكف لـ إيا أمل

 العممػػلء بعػػض يىػػب ىػػيا لالػػ  لاإلبلحػػ   النػػدب بػػيف التػػردد أصػػؿ عمػػ  الصػػي  
 . لغيره ػ اهلل رحمو ػ (17)ال زال  اإلملـ لمنيـ

 أنصػرؼ األللػ  الحللػ  فػ  األمػر بػأف قػلليـ عمػ  القلؿ ىيا أصحلب لأستدؿ
 فػػ  أمػػل عميػػو  كػػلف مػػل إلػػ  حكمػػو رجػػ  حتػػ  فقػػط الػػيـ برفػػ  االسػػتعملؿ بعػػرؼ
 فػبل بزلاليػل عمػؽ أفعػؿ لالصػي   لعمػ  علرضػل   األمػر يكف لـ عندمل الثلني  الحلل 
 النػػػدب بػػػيف التػػػردد أصػػػؿ عمػػػ  الصػػػي   ملجػػػب فيبقػػػ  االسػػػتعملؿ فػػػ  لػػػو عػػػرؼ

 .   (18)لاإلبلح 
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 مػػراد يعػػرؼ حتػػ  الحظػػر بعػػد الػػلارد األمػػر مػػدللؿ فػػ  التلقػػؼ يجػػب :الخووا س قوو  ال
لػ  الحكػيـ  الشلرع  الحػرميف كإمػلـ األصػللييف مػف كبيػر عػدد يىػب القػلؿ ىػيا لا 

 .  اهلل رحميـ العمملء مف لغيرىـ  (20)لاآلمد   (19)الجلين 
 بلحػػػ اإل تحتمػػػؿ الحظػػػر بعػػػد األمػػػر صػػػي   بػػػأف إليػػػو يىبػػػلا مػػػل عمػػػ  لاسػػػتدللا

ڻ  ڻ  ڤ  چ  :تعػلل  لقللػو  چ ٴۇ  ۋ  ۋچ  :تعلل  قللو ف  كمل الفعؿ ف  لاإليف

:  لالنفسػلء لمحػل ض قيػؿ لػل كمػل اللجػلب إل  مصرلف  تكلف أف ليحتمؿ  چڤ
 أف إمػػل االحتمػلالت ىػيه لفػػ  لصػلم   فصػم  النفػػلس أل الحػيض عنػؾ زاؿ إيا

 امتن  بللتسلل  قيؿ فإف خر األ عم  أحدىمل بترجيح أل االحتملليف بتسلل  يقلؿ
ف  التلقػػؼ للجػب بأحػػدىمل الجػـز  مػػف التعػػلرض لامتنػلع التػػرجيح بلجػلب قيػػؿ لا 
 عمػػ  الػػدليؿ يقػػلـ أف إال اإلبلحػػ   مػػف أللػػ  اللجػػلب اختصػػلص فمػػيس لجػػو كػػؿ

 .(21)التلقؼ فيجب عدمو لاالصؿ التخصيص
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 الثاوي ادلثحث
 احلظر تعذ الىارد األمر مذلىل يف األصىليني أدلح مىاقشح

 : األول القىل أصحاب أدلح مىاقشح - 1
 الحظػػر بعػػد الػػلارد األمػػر مػػدللؿ بػػأف   األصػػللييف بعػػض عميػػو اسػػتدؿ   ممػػل إف  

 لضػ  أنػو أفػلدت التػ  األدلػ  ألف   قػل ـ األمر مف المطملب مقتض  إف   إي  سلاء لقبمو
 سػميـ كػبلـ فإنػو بػو  مسػبلؽ غيػر أل بحظر مسبلؽ أمر بيف تفرؽ لـ غيره أل لملجلب

 عف األمر تصرؼ قرين  ىنلؾ تكلف فقد الدلاـ  عم  اللجلب يفيد األمر بأف   سممنل لل
 .اإلبلح  أل الندب إل  اللجلب

 غير مف اللارد كلألمر الحظر بعد العزيز الكتلب ف  لرد األمر بأف   قلليـ أمل
ڳ  گ  چ :() لقللػػػو  (22) چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  چ :() قللػػػو فػػػ  كمػػػل حظػػػر

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 ممػػػل يلػػؾ لغيػػر لالنفػػلس  الحػػيض زلاؿ بعػػد بللصػػلـ لالنفسػػلء لمحػػل ض لاألمػػر  (23)
 قػػد ألنػػو اللجػػلب عمػػ  يػػدؿ الحظػػر بعػػد األمػػر بػػأف   يعنػػ  ال فيػػيا األلامػػر  مػػف شػلبييل

 .(24)اللجلب عف لو الصلرف  لمقرين  بعل  ت أيضل   اإلبلح  أل الندب عم  يدؿ  
 : الثاوي القىل أصحاب أدلح مىاقشح -2

 الحظػػػر بعػػد لرلده ألف   اإلبلحػػ  يفيػػػد الحظػػر بعػػد الػػػلارد األمػػر بػػأف   قػػلليـ إف
 أل اللجػلب عمػ  يػدؿ   قػد ألنػو نظػر فيػو فكبلـ اإلبلح   إل  اللجلب عف تصرفو قرين 

 فكػػػػػػػلف  (25) چڄ  ڄ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ    ڤ چ  :() كقللػػػػػػػو أيضػػػػػػػل   النػػػػػػػدب
 قللػػػػو لكػػػػيلؾ اللصػػػػلؿ  عػػػػف النيػػػػ  بػػػػدليؿ منػػػػو بػػػػد   ال فرضػػػػل   لالشػػػػرب بلألكػػػػؿ الفطػػػػر

(): گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ

 بيػلت مػف الخػرلج ىل الكريم  اآلي  ىيه ف  الميكلر فلالنتشلر  (26) چہ   ہ  ہ  ھ  ھ
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 إلػػػػ  دعػػػػلا مػػػػل يطعمػػػػلا أف بعػػػػد فييػػػػل القعػػػػلد ليػػػػـ يحػػػػؿ   فػػػػبل فػػػػرض لىػػػػل  ()النبػػػػ 
 .(27)طعلمو

 ألف   كػػيلؾ لػيس فإنػػو اإلبلحػ  يفيػػد إنػو (28) چ ٴۇ  ۋ  ۋچ :() قللػػو عػف أمػل
 .(29)لئلبلح  أل لمندب الحكـ يكلف قد لبييا يصطد؛ للـ عمرتو  مف حؿ   ()النب 

چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۈ  ۈچ :() قللػػػػو أمػػػل
 بعػػػػد اإلبلحػػػػ  يفيػػػد فإنػػػػو  (30) 

 فػػبل منػػو بػػد   ال فػػرض لزلجتػػو الرجػػؿ مبلشػػرة ألف   فػػرض إلػػ  ينقمػػب للكنػػو الحظػػر  فتػػرة
 .(31)يلؾ عف لو لتجلفييل إال المضج  ف  ىجرىل لو يحؿ  

 عمػ  يػدؿ   فإنػو  (32)چڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ:() قللو لأمل
 عمػػػ  تصػػم  المبل كػػ : ))() لقللػػػو يضػػل  أ النػػدب عمػػػ  يػػدؿ   قػػد ألنػػػو مطمقػػل   اإلبلحػػ 
 صػبلة يخصػص للػـ  (33)...((يحػدث لػـ مػل فيػو صػم  الي  مصبله ف  داـ مل أحدكـ
 فيػل لأىمػو نفسػو مصػللح فػ  لالنظػر لمحػدث  إال مبػلح االنتشػلر أف   فصػح   صبلة؛ مف

 .(34)فرض
 يفيػػد  (35)...((فزلرلىػػل القبػػلر  زيػػلرة عػػف نييػػتكـ قػػد كنػػت: ))() قللػػو لأمػػل

 ال النػدب  عمػ  يػدؿ   قػد الشػريؼ الحػديث ألف   نظػر فيػو كػبلـ فإنػو الحظػر بعػد اإلبلح 
 .اإلبلح 

 : الثالث القىل أصحاب أدلح مىاقشح -3
 النػػدب يفيػػد الحظػػر بعػػد الػػلارد األمػػر أف   إلػػ  العممػػلء بعػػض إليػػو يىػػب مػػل إف
چڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :() بقللػػػػػػػو اسػػػػػػػتدالال  

 أمػػػػػػػر إف  فػػػػػػػ  (36) 
 للكػػف صػػحيحل   يكػػلف فقػػد النػػدب  يفيػػد اهلل فضػػؿ مػػف لاالبت ػػلء األرض  فػػ  االنتشػػلر

 سعيد أف   لكمل أخرى  نصلص ف  اإلبلح  أل اللجلب يفيد قد ألنو إطبلقو؛ عم  ليس
نمػػػل بللنػػػدب  يصػػػرحل لػػػـ ػػػػ اهلل رحميػػػـ ػػػػ سػػػيريف لابػػػف جبيػػػر بػػػف  ىػػػيا فػػػ  إليػػػو يىبػػػل لا 

 .أخرى ملاض  ف  اىي خبلؼ يرلف لقد الملض  
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 : الراتغ القىل أصحاب أدلح مىاقشح -4
 علرضػل   السػلبؽ الحظػر كػلف إف بقػلليـ القػلؿ ىػيا أصػحلب إليػو يىػب مػل إف

 السػػلبؽ الحظػػر يكػػف لػػـ ايا أمػػل فقػػط  الػػيـ عمػػ  يػػدؿ فلنػػو بزلالػػو  أفعػػؿ صػػي   لعمقػػت
 التػػردد صػػؿأ عمػػ  الصػػي   ملجػػب فيبقػػ  بزلاليػػل  عمػػؽ أفعػػؿ صػػي   لال لعمػػ  علرضػػل  

 قصػػػلرى بػػػؿ العػػػرؼ يثبػػػت ال ال مبػػػ  مجػػػرد الف نظػػػر  فيػػػو كػػػبلـ لاإلبلحػػػ  النػػػدب بػػػيف
 صػػي   بػػأف نسػػتطي  ال ألننػػل عميػػو  قلضػػي  القرينػػ  مػػ  لالحقيقػػ  الجممػػ  فػػ  التعػػلرؼ
 مػف المعقػلؿ الف العػرؼ  فػ  أل الم ػ  أصػؿ فػ  لئلبلحػ  ملضػلع  الحظر بعد األمر
 تخييػػر ىػػ  لاإلبلحػػ  لتركػػو  الفعػػؿ بػػيف التخييػر بػػدلف الفعػػؿ عمػػ  الحػػث( افعػػؿ) لفظػ 
 تجػب ممػل بو المأملر الش ء لأف األمر  صي   مف مستفلدة تكف فمـ لتركو الفعؿ بيف

 نقػلؿ أف نسػتطي  ال لكػيلؾ اإلبلحػ   األمر مف أفلىمنل إل  سبؽ لمل الني  للال إبلحتو
 لالعػػرؼ  بػػللمنقلؿ ضالمعػػلر  للجػػلد اللجػػلب أل لمنػػدب الحظػػر بعػػد األمػػر صػػي   أف

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۈ  چ  :تعػػػػػلل  لقللػػػػػو چہ  ھ  ھ  چ  :تعػػػػػلل  قللػػػػػو المنقػػػػػلؿ فمػػػػػف

 مػل اهلل كتػلب فػ  األلامػر مػف النػلع بيػيا المػراد أف إلػ  العمػـ أىؿ أكثر يىب فقد  چۈ
 لئلبلح   إال جلء

 شػ ء  فعػؿ مػف عبػده منػ  لػل السػيد فأف العرؼ أمل فييمل  حقيق  كلنو فلجب
 أف نسػتطي  ال ليلؾ األمر دالل  ف  التردد فحصؿ اإلبلح  منو فيـ  (افعمو) لو قلؿ ثـ

 .(37)القلؿ ىيا بصح  نجـز
 القػػل ملف إليػػو يىػػب مػػل أف   فريػػؽ كػػؿ أدلػػ  عمػػ  االطػػبلع بعػػد لػػ  يبػػدل لالػػي 

 يعػرؼ التػ  الفقػو أصػلؿ قلاعػد فػ  يتعمػؽ فيػل خطيػر  األمػر ألف   الػراجح ىػل بلللقؼ
 ضػػلابط لجػػلد مػػف بػػد   ال للكػػف الحكػػـ  قبػػؿ التػػأن  فيجػػب الحكػػيـ  لرعالشػػ ألامػػر بيػػل

 القػػل ميف األصػػللييف أف   أراه لالػػي  التلقػػؼ  بعػػد الػػراجح الػػرأ  لمعرفػػ  الفقيػػو إليػػو يسػػتند
ـ   األصػػؿ  فػػ  مبلحػػل   كػػلف إيا الفعػػؿ أف   إلػػ  ليىبػػلا األمػػر  ىػػيا تنػػللللا بػػلللقؼ  لرد ثػػ
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 الفعػؿ عػلد الحظػر بػو تعمػؽ مػل زاؿ فػإيا طػلرئ  لظػرؼ أل لمػلن  الحظػر لكػلف الحظر
 بعػػد لفيمػل النسػل ي   العػلدة فػ  الصػلـ مػف المػػرأة منػ  الػي  كللمػلن  عميػو كػلف مػل إلػ 

 عميػو كػلف مػل إلػ  األمػر رجػلع ػػ األداء  عمييػل لجػب المػلن  ىػيا زاؿ فػإيا لفترة  اللالدة
 .لملجلب الحكـ يكلف أ  ػ الحظر قبؿ

 بعػػػض فػػػ  زلجتػػػو إتيػػػلف مػػػف الػػػزلج منػػػ  الػػػي  مػػػلن ال فػػػ  الحػػػلؿ ىػػػل لكمػػػل
 .(38)اإلبلح  لىل عميو  كلف مل إل  األمر علد الملن  زاؿ فإف األلقلت 

 فػػإف   الحظػػر  بخػػبلؼ بػػو األمػػر لجػػلء أصػػمو  فػػ  محظػػلرا   الفعػػؿ كػػلف إيا أمػػل
 محظػلرة كلنػت فإنيػل القبػلر  بزيػلرة كػلألمر فقػط اإلبلح  ىل الحلل  ىيه ف  الفعؿ حكـ
ـ   األصػػػػػؿ   فػػػػػ  القبػػػػػلر  زيػػػػػلرة عػػػػػف نييػػػػػتكـ قػػػػػد كنػػػػػت: ))() بقللػػػػػو الحظػػػػػر زاؿ ثػػػػػ

 .الفقو أصلؿ كتب ف  الميكلرة األلامر مف يلؾ لغير  ...((فزلرلىل
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 الثالث ادلثحث
 احلظر تعذ الىارد األمر مذلىل يف االختالف آثار

 عنػػػد األمػػػر مبلحػػػث فػػػ  الميمػػػ  الملاضػػػي  مػػػف الحظػػػر بعػػػد األمػػػر حكػػػـ إف  
 الحظػػر  بعػػد الػػلارد األمػػر داللػػ  فػػ  الخػػتبلفيـ تبعػػل   الفقيػػلء اختمػػؼ لقػػد للييف األصػػ
 : اآلتي  المسل ؿ منيل نيكر الفقو  مسل ؿ مف كثير ف  االختبلؼ ىيا لظير

 األمر بزيلرة القبلر. -1

 .اإلحراـ انقضلء بعد بلالصطيلد األمر -2

 .الجمع  صبلة ءانقضل بعد اهلل فضؿ مف لاالبت لء األرض ف  بلالنتشلر األمر -3

 .لالنفلس الحيض زلاؿ بعد لالصلـ بللصبلة لالنفسلء لمحل ض األمر -4

 .السكر زلاؿ بعد بللصبلة األمر -5

 .لمقتؿ ملجب  أسبلب بلرتكلب اليم  أل بلإلسبلـ  القتؿ حراـ لشخص بللقتؿ األمر -6

 .الجنليلت بسبب الحدلد بإقلم  األمر -7

 .اليبلؾ خلؼ لمف لممضطر الميت  أكؿ -8

 .الصيلـ عميو يشؽ لمف الفطر -9

 .الملء لجلد عدـ عند بللخمر ال ص  إسلغ  -10

 .الحيض فترة انقضلء بعد المرأة إتيلف -11

 األمر بللنظر إل  المخطلب . -12

 فػ  األصػللييف اخػتبلؼ أثػر لتلضػيح المسػل ؿ ىيه مف لثبلث بدراس  اكتفينل لقد
 المسػػػل ؿ ىػػػيه مػػػف اخترنػػػل لقػػػد الفقيػػػلء  اخػػػتبلؼ فػػػ  الحظػػػر بعػػػد الػػػلارد األمػػػر مػػػدللؿ
 لمسػأل  الحيض  فترة انقضلء بعد الزلج  مبلشرة لمسأل  المخطلب   إل  النظر مسأل 
 :يأت  لكمل مطللب  ثبلث  عم  المبحث ىيا فقسمنل القبلر  زيلرة

 .الفقيلء عند المخطلب  إل  النظر: األول ادلطلة
 .الحيض فترة انقضلء بعد الزلج  مبلشرة :الثاوي ادلطلة
 .القبلر زيلرة حكـ :ثالثال ادلطلة
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 األول ادلطلة
 ادلخطىتح إىل الىظر

 األول الفرع
 ادلخطىتح إىل الىظر حكم

 فقػػد  (39)عيػػلض القلضػػ  إال المخطلبػػ  إلػػ  النظػػر جػػلاز عمػػ  الفقيػػلء اتفػػؽ
 بقللػو لىػل قػلؿ  فيمػل لػو دليػؿ عم  أحصؿ للـ المخطلب   إل  النظر كراى  إل  يىب
 .(40)الفقيلء إجملع خللؼ ىيا

 :ىمل قلليف عم  اختمفلا فقد بللجلاز القل ملف أمل
لػػػػ  اإلبلحػػػػ   ىػػػػل المخطلبػػػػ  إلػػػػ  النظػػػػر حكػػػػـ إف  :األ   القوووو    بعػػػػض يىػػػػب ىػػػػيا لا 

 . (41)الفقيلء
ل  الندب  ىل المخطلب  إل  النظر حكـ إف   :الثاني الق    جميػلر يىػب القػلؿ ىػيا لا 

 بعمػؿ معممػ  المخطلبػ  إلػ  لنظرا جلاز عم  تدؿ   الت  األدل  إف  : لقلللا الفقيلء 
 .(42)عميو استدللا بمل الراجح لىل الندب  بو يراد األمر أف   عم  تدؿ  

 : نها بأدلة و ال خط بة إلى النظر بج از القائم ن و الفريقان  استد   
امػرأة   خطبػت: قػلؿ أنو () (43)مسمم  بف محمد عف رل  مل :األ   الدلي 

يػػل  فقيػػػؿ لػػو: أتفعػػػؿ ىػػيا لأنػػػت صػػلحب رسػػػلؿ اهلل فجعمػػت أتخبػػأ ليػػػل حتػػ  نظػػػرت إلي
() ؟! فقػػػلؿ: سػػػمعت رسػػػلؿ اهلل()   يقػػػلؿ: )إيا ألقػػػ  اهلل فػػػ  قمػػػب أحػػػدكـ خطبػػػ

 . (44)امرأة  فبل بأس أف ينظر إلييل(
أنػو قػلؿ: خطبػت امػرأة  ()(45)مػل رل  عػف الم يػرة بػف شػعب  الدلي  الثاني:
نظرت إلييل؟( فقمت: ال  قلؿ: )فػلنظر : )أ()  فقلؿ النب  ()عم  عيد رسلؿ اهلل 

 .(46)إلييل  فإنو أجدر أف يؤدـ بينكمل(
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فػػػػػإف  ىػػػػػيا الحػػػػػديث الشػػػػػريؼ يػػػػػدؿ داللػػػػػ  لاضػػػػػح  عمػػػػػ  جػػػػػلاز النظػػػػػر إلػػػػػ  
 .(47)المخطلب 

قػػلؿ: خطػػب رجػػؿ امػػرأة  فقػػلؿ  ()مػػل رل  عػػف أبػػ  ىريػػرة  الوودلي  الثالوو :
. ففػػ  الحػػديث الشػػريؼ داللػػ  (48): )أنظرىػػل  فػػإف  فػػ  أعػػيف األنصػػلر شػػي ل (()النبػػ 

 .(49)لاضح  عم  جلاز النظر إل  المخطلب 
 الفرع الثاوي

 مىاضغ الىظر إىل ادلخطىتح
اختمؼ العمملء ف  الملاض  الت  يجلز النظر إلييػل مػف المخطلبػ   فقػد يىػب 

ػ رحمػو  (50)المللكي  إلػ  جػلاز النظػر إلػ  اللجػو لالكفػيف فقػط  ليىػب اإلمػلـ األلزاعػ 
بعػػض الفقيػػلء إلػػ  جػػلاز النظػػر إلػػ  محلسػػف الجسػػـ فقػػط كػػللنظر إلػػ  الشػػعر  اهلل ػ ل 

  (51)لملاض  المحـ  ليىب أكثػر الفقيػلء إلػ  جػلاز النظػر إلػ  جميػ  جسػد المخطلبػ 
 لبييا يكلف انقسلـ الفقيلء إل  جلاز النظر إل  المخطلب  عم  ثبلث  أقلاؿ  لى :

 فقط.جلاز النظر إل  اللجو لالكفيف  الق   األ  :
 جلاز النظر إل  محلسنيل  أل مل يظير منيل غللبل  كللشعر لالسلقيف. الق   الثاني:
 جلاز النظر إل  جمي  جسد المخطلب . الق   الثال :

لاسػتدؿ أصػحلب القػلؿ األلؿ ػ القػل ملف بجػلاز النظػر إلػ  اللجػو لالكفػيف فقػط 
 المفسػػرلف أجمػػ  دفقػػ  (52)چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ  بعمػػـل قللػػو تعػػلل :

 ينب ػػػػلف لالكفػػػػيف اللجػػػػو أف   إي لالكفػػػػلف اللجػػػػو ىػػػػل الكريمػػػػ  بلآليػػػػ  المقصػػػػلد أف   عمػػػػ 
 المػرأة جسػد إلػ  النظػر أف   لبمػل نكلحيػل  إلػ  يػدعله بمػل المخطلبػ  جسػد عف الخلطب

 الضػرلرة قػد رت فقد بقدرىل  تقدر لالضرلرات لمضرلرة  جل زا   ىنل لكلف بلألصؿ  حراـ
 .(53)فقط لالكفيف اللجو إل  بللنظر ىنل
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 فقػد ػػ المخطلبػ  محلسػف إلػ  النظر بجلاز القل ملف ػ الثلن  القلؿ أصحلب أمل
 إلػ  ينظػر أف اسػتطلع فػإف المػرأة  أحػدكـ خطػب إيا: )() بقللػو قػلليـ عمػ  استدللا

 .(54)(فميفعؿ نكلحيل إل  يدعله مل
 نكػػػػػلح لػػػػػ إ يػػػػػدعل مػػػػػل بػػػػػأف   السػػػػػلبؽ الحػػػػػديث مػػػػػف () الصػػػػػحلب  فيػػػػػـ لقػػػػػد
 جلبر قلؿ ف  لاضح ىل كمل االعتيلدي  حللتيل ف  غللبل   منيل يظير مل ىل المخطلب 

() النبػػ  سػػمعت: قػػلؿ إي () أف اسػػتطلع فػػإف المػػرأة  أحػػدكـ خطػػب إيا: )يقػػلؿ 
 أتخبػأ فكنػت سػمم   بنػ  مػف امػرأة فخطبػت  (فميفعػؿ نكلحيػل  إلػ  يػدعله مػل إل  ينظر
 فقػد لتزلجتيػل  لتزلجيػل  نكلحيػل إلػ  دعػلن  مػل منيػل رأيت حت   (55)الكرب تحت ليل
 ملاضػ  لػبعض النظػر إبلحػ  عمػ  يػدؿ لىػيا رأيتيل  يقؿ للـ  (منيل رأيت: )() قلؿ

 .كمو الجسد إل  ال النظر 
 -المخطلبػ  جسد جمي  إل  النظر بجلاز القل ملف -الثللث القلؿ أصحلب أمل

 خطبػ  أحػدكـ قمػب فػ  اهلل ألقػ  إيا: )() قللػو بعمػلـ إليػو يىبلا مل عم  استدللا فقد
 خطػب عنػدمل  شػعب  ابػف لمم يػرة () لقللػو  (56)(إلييػل ينظػر أف بػأس فبل امرأة 
: () النبػػ  لػػو فقػػلؿ ال : () الم يػػرة فقػػلؿ  (إلييػػل؟ أنظػػرت: )() فسػػألو امػػرأة 

 جػلاز عمػ   داللػ الشػريفيف الحديثيف فف   (57)(بينكمل يؤدـ أف أجدر فإنو إلييل  أنظر)
 عمػ  المخطلب  إل  النظر أضلؼ () النب  أف   إي المخطلب  جسد جمي  إل  النظر
 إل  أل كفييل  إل  أل لجييل  إل  انظر: لقلؿ جسدىل جمي  يرد لـ للل الشملؿ  سبيؿ
 .(58)بدليؿ إال المفظ تقييد يجلز فبل أعضل يل  مف عضل أ 
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 الثالث الفرع
 مىها الراجح وتيان ادلخطىتح إىل ىظرال يف العلماء أقىال مىاقشح
 اللجػػػو إلػػػ  النظػػػر بجػػػلاز القػػػل ملف ػػػػ األلؿ القػػػلؿ أصػػػحلب بػػػو اسػػػتدؿ مػػػل إف  

 بػػػأف    (59) چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ : تعػػػلل  قللػػػو بعمػػػلـ -فقػػػط لالكفػػػيف
 داللػػ  فيػػو لػػيس ىػػيا فػػإف   لالكفػػلف  اللجػػو ىػػل بللزينػػ  المػػراد أف   عمػػ  أجمعػػلا المفسػػريف

 لغيػػػػر لمخلطػػػػب  علمػػػ  اآليػػػػ  أف   إي إليػػػو النظػػػػر لمخلطػػػب يجػػػػلز الػػػي  المقػػػػدار  عمػػػ
 .بدليؿ إال العملـ تخصيص يجلز فبل الخلطب 

 محلسػػف إلػػ  النظػػر بجػػلاز القػػل ملف ػػػ الثػػلن  القػػلؿ أصػػحلب بػػو اسػػتدؿ مػػل أمػػل
 ينظػر أف استطلع فإف المرأة  أحدكـ خطب إيا: )() بقللو استدالال   ػ فقط المخطلب 

 اسػتدؿ مػل مػ  يتعػلرض قػد أنػو إال لجيو كبلـ فإنو  (فميفعؿ نكلحيل  إل  يدعله مل إل 
ڳ  ڳ       چ   :تعػػػػلل  قللػػػػو بعمػػػػلـ مػػػػيىبيـ عمػػػػ  المسػػػػتدللف األلؿ القػػػػلؿ أصػػػػحلب بػػػػو

 بلللجػو تقػدر لالضػرلرة لمضػرلرة  الزينػ  مف اإلظيلر ىيا بأف   چ ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ
 جميػػػ  إلػػػ  النظػػػر بجػػػلاز القػػػل ميف قػػػلؿ بصػػػح  جػػػـزن أف نسػػػتطي  فػػػبل  فقػػػط لالكفػػػيف
 .األدل  لتعلرض المخطلب  محلسف

 جسد جمي  إل  النظر بجلاز القل ملف ػ الثللث القلؿ أصحلب بو استدؿ مل أمل
ف ػػػ عنيػػل اهلل رضػػ  ػػػ شػػعب  بػػف لالم يػػرة سػػمم  بػػف محمػػد حػػديث  بعمػػلـ  المخطلب ػػػ  لا 

 ىريػػرة أبػػل رلاه بمػػل تقييػػدىمل عمػػ  يػػدؿ مػػل ردل  أنػػو إال اإلطػػبلؽ يفيػػداف الحػػديثلف كػػلف
() النبػ  فقػلؿ امػرأة  رجؿ خطب: قلؿ إي ()( : األنصػلر أعػيف فػ  فػإف   أنظرىػل 

 نظػر مػف ألف   الكفػيف أل اللجػو  يكػلف لقػد فقػط  نظره المبلح الملض  عم  يدؿ  ( شي ل  
 (.را يل  ) سم  أثلابو لعميو رآه لمف  (نلظرا  ) سم  إنسلف لجو إل 

 مػػف إليػػو النظػػر يجػػلز الػػي  المقػػدار فػػ  الػػراجح أف   نػػرى األدلػػ  منلقشػػ  لبعػػد
 نسبي  حلل  الجملؿ ألف   ليلؾ األشخلص  جمي  عم  معيف بمقدار يحدد ال المخطلب 
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 يميمػ   اآلخػر يراىػل قػد عينيػو فػ  جميم  امرأة يرى فمف آخر  إل  شخص مف تختمؼ
 فػللنظر منيػل  لاحػدة الجمػلؿ ليكػلف عتبػلرات ا لعػدة يكػلف قد لممرأة اختيلر فإف   لكيلؾ
 بػداف  امػرأة نكػلح الرجػؿ يرغػب فقػد المػرأة  لجمػلؿ الرجػؿ اعتبػلر يحػدده المخطلبػ  إل 

 ف  يرغب فبل لو  بللنسب  ثلنليل   اعتبلرا   ىنل الجملؿ فيكلف الملؿ  أل الديف  أل النسب 
 ىنػل الشػلرع أجػلزه لقػد ـ حػرا األصػؿ ف  النظر ألف   المخطلب   جسد جمي  إل  النظر

 األسػبلب مػف الجمػلؿ بلعتبػلر المرأة خطب مف أمل بقدرىل  تقدر لالضرلرات لمضرلرة 
 جسػػػد جميػػػ  إلػػػ  النظػػػر فػػػ  الحػػػؽ فمػػػو النكػػػلح  فػػػ  الرغبػػػ  إلػػػ  دعتػػػو التػػػ  الر يسػػػ 

 إلػػػ  أل لالكفػػػيف  اللجػػػو إلػػػ  بػػػللنظر يكتفػػػ  أف للػػػو يلػػػؾ  الخلطػػػب أراد إف المخطلبػػ 
 .اعمـ لاهلل بيلؾ  ىل اقتن  أف األخرى ـالجس محلسف

 الثاوي ادلطلة
 احليض فرتج اوقضاء تعذ السوجح مثاشرج

 سػبب لكػلف الحػيض  فتػرة انقضػلء بعػد الزلجػ  إتيػلف حكػـ فػ  العممػلء اختمؼ
  ڻڻ   ڻ  ڻچ :() فقللػو الحظػر  بعػد الػلارد األمر دالل  ف  االختبلؼ ىل اختبلفيـ

ۆ  ٴۇ  ۋ  ٴۇ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۈ  ۈ  ۓھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

 بػػلعتزاؿ األمػػر: ألليمػػل متضػػلديف؛ أمػػريف تشػػمؿ الكريمػػ  فلآليػػ   (60)چۋ   ۋ     ۅ   
 فقػد الحػيض  فتػرة انقضػلء بعد النسلء بإتيلف األمر: لثلنييمل الحيض  لقت ف  النسلء
 أـ اللجػلب  عمػ  يدؿ   يؿف حظر  بعد لرد أمر لىل الثلن   األمر ف  الخبلؼ حصؿ

 الندب؟ أـ اإلبلح  
 يػػدؿ   الثػػلن  األمػػر أف   إلػػ  بعضػػيـ فػػيىب األمػػر  ىػػيا فػػ  العممػػلء اختمػػؼ لقػػد

 بعضػيـ ليىػب ػػ الحػيض فتػرة انقضػلء بعد الزلج  إتيلف إبلح  أ  -فقط اإلبلح  عم 
 يػدؿ   لن الثػ األمػر أف   إلػ  اآلخر البعض ليىب الندب  عم  يدؿ   الثلن  األمر أف   إل 
 عمػػ  يجػػب بأنػػو الفقيػػلء بعػػض فقػػرر أىمػػو  يتػػرؾ أف لمػػزلج يحػػؽ   فػػبل اللجػػلب  عمػػ 
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 النفقػ  ليػل يفػرض لأف شػ ء  الجمػلع مػف عميػو يفػرض لال زلجتػو  إلػ  يأل  أف الزلج
 .(61)فقط لالكسلة
 :الراجح الرأي

 وفي تركيل ألف   اللجلب عم  يدؿ   أمر الحيض فترة انقضلء بعد المرأة إتيلف إف  
 الزلج عم  ليجب األقؿ  عم  مرة طير كؿ   ف  مبلشرتيل فيجب الطرفيف  عم  مضرة

 عمػر سػيدنل أقػره الحكـ لىيا بميللييل  أيلـ أربع  كؿ   ف  لليم   يلـ زلجتو إل  يأل  أف
() النيػػػلر يصػػػلـ زلجػػػ  إف   المػػؤمنيف  أميػػػر يػػػل: فقللػػػت إليػػو  امػػػرأة جػػػلءت عنػػدمل 

 خيػػرا   اهلل جػزاؾ: ليػل فقػلؿ اهلل  بطلعػػ  يقػلـ لىػل إليػؾ أشػػكله أف أكػره لأنػل الميػؿ  ليقػلـ
 كعػب لكػلف الجػلاب  عمييػل ليكػرر القػلؿ  عميػو تكػرر فجعمػت زلجيػل  عم  مثني  مف
 بينيمػل  يحكػـ أف () عمػر فػأمره مقصػدىل  فيػـ لقػد حلضػرا   (62)األسد  سلار ابف

 فػػػ  أقصػػرت: فقػػػلؿ تشػػكلؾ  امرأتػػػؾ إف  : كعػػب لػػو لقػػػلؿ فحضػػر زلجيػػػل  إلػػ  فأرسػػؿ
 :المرأة فقللت ال : قلؿ نفقتيل؟ مف ش ء

 

                                  رشوووووووود  الحكووووووووي  القاضووووووووي أيهووووووووا يووووووووا
 ن

                                  ألهووووووى خميمووووووي دوووووون  راشووووووي  سووووووجد 
 ن

 ن                                             يرقد  ل   ليمه نهار 
                                  أح وووووووود  اءالنسووووووو  حكووووووو  وووووووي ت مسووووووو

 ن
                                             ت بووووووووووووود   ضوووووووووووووج ي  وووووووووووووي زهووووووووووووود 

 ن
                                  توووووووردد   ال ك وووووو  يووووووا القضوووووواء  وووووواق 

 ن

 :ز جها  قا 
                                             الحجووووووو    وووووووي  راشوووووووي  وووووووي زهووووووودني

 ن
                                  نوووووووز  قووووووود  وووووووا أذهمنوووووووي ا ووووووور  أنوووووووي

 ن
                                             الطوووو   السووووب    ووووي النحوووو  سوووو ر   ووووي

 ن
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                                  جمووووووووووو  تخ يووووووووووو  اهلل كتوووووووووووا    وووووووووووي
 ن

 :ك   قا  ث 

 ربػػؾ  بيػػل تعبػػد لليللييػػل أيػػلـ ثبلثػػ  فمػػؾ بعػػل  أر  النسػػلء مػػف لػػؾ أبػػلح قػػد اهلل إف  
 . (63)() الصحلب  لاستحسنو حكمو عم  () عمر فأقره لليم   يلـ لليل

 أربعػ  مػف أكثػر غيلبو يطيؿ ال أف فيجب زلجتو  عف بعيدا   الزلج كلف إيا أمل
 المدينػػ   شػػلارع فػػ  يطػػلؼ كػػلف أف بعػػد () عمػػر سػػيدنل بػػو حكػػـ مػػل لىػػيا أشػػير 
 :تقلؿ رأةام فسم 

                                             جانبوووووووه  اسووووووو د الميووووووو  هوووووووذا تطوووووووا  
 ن

 ن                                  أالدبه خمي  ال أن  أرقني
                                              ثمووووووووووه شوووووووووويء ال اهلل حووووووووووذار  موووووووووو ال

 ن
                                  ج انبوووووووه السووووووورير هوووووووذا  ووووووون لزحوووووووز 

 ن

 .(64)أشير أربع  مف أكثر الجيلش تحبس ال أف فأمر
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 الثالث ادلطلة
 ىرـالقث ارجـزي مـحك

 الػػلارد األمػػر مػػدللؿ فػػ  الخػػتبلفيـ تبعػػل   القبػػلر زيػػلرة حكػػـ فػػ  العممػػلء اختمػػؼ
: () بقللػػػو بزيلرتيػػػل أمػػػر ثػػػـ القبػػػلر  زيػػػلرة عػػػف نيػػػ  () النبػػػ  أف   إي الحظػػػر بعػػػد
 القبػػلر زيػػلرة أف   إلػػ  العممػػلء بعػػض يىػػب فقػػد  (65)(فزلرلىػػل القبػػلر زيػػلرة عػػف نييػػتكـ)

ال لالنيلحػػػ  الفتنػػػ  إلػػػ  زيػػػلرتيف   تػػػؤد لػػػـ إيا العجػػػل ز لالنسػػػلء لمرجػػػلؿ مندلبػػػ   كلنػػػت لا 
 لتكػره لمرجػلؿ  مندلبػ  القبػلر زيػلرة أف   إلػ  العممػلء مػف اآلخػر الػبعض ليىػب محرم  
 .شلبلت أل عجل ز كف   سلاء مطمقل   لمنسلء

 لمرجػػلؿ مندلبػػ  القبػػلر زيػػلرة أف   إلػػ  يىبػػلا فقػػد العممػػلء مػػف اآلخػػر الػػبعض أمػػل
 فػػ  الحظػػر بعػػد الػػلارد األمػػر ىػػل العممػػلء بػػيف الخػػبلؼ لمرجػػ  النسػػلء  عمػػ  محرمػػ 
 .(66)األخرى األحلديث فيـ ف  الفقيلء لاختبلؼ السلبؽ  الحديث

 :القب ر زيار   ي :الراجح الرأي
 القبػػػػػػلر زيػػػػػػلرة عػػػػػػف نييػػػػػػتكـ: )() لقللػػػػػػو لمرجػػػػػػلؿ مندلبػػػػػػ  القبػػػػػػلر يػػػػػػلرةز  إف  
 إلػػ  اإلبلحػػ  مػػف ترفعػػو قرينػػ  للجػػلد النػػدب جلنػػب عميػػو ي مػػب ىنػػل فػػلألمر  (فزلرلىػػل
 .الندب

 لػـ إيا مبلحػ  تكػلف أل مندلبػ   تكػلف قػد ليػف   القبلر فزيلرة العجل ز النسلء أمل
ال لالنيلح   الفتن  إل  زيلرتيف   تؤد  .محرم  كلنت لا 

 إيا أمػل لالنيلحػ   الفتن  إل  تؤد  كلنت إيا زيلرتيف   فتحـر الشلبلت النسلء أمل
 ال بلإلكثػػػلر ألنيػػػف   اإلكثػػػلر عػػػدـ مػػػ  المحػػػلـر مػػػ  لتكػػػلف لالنيلحػػػ  الفتنػػػ  إلػػػ  تػػػؤد لػػػـ

 للكػف مبلحػ   تكػلف فقد الخدلد للطـ الملت   مآثر بتعداد الجلىمي  علدات مف يسممف
 . (67)أعمـ لاهلل الزملف  ىيا مثؿ ف  الشلبلت لمنسلء الزيلرة ترؾ األلل 
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 :اخلامتح
 جميػػػػلر فػػػػيىب الحظػػػػر  بعػػػػد الػػػػلارد األمػػػػر مػػػػدللؿ فػػػػ  األصػػػػلليلف اختمػػػػؼ

 .سلاء لقبمو الحظر بعد اللارد األمر أف   إل  األصللييف
 .اإلبلح  يفيد الحظر بعد اللارد األمر أف   إل  منيـ كبير عدد ليىب
 .اآلخر البعض لتلقؼ الندب  يفيد إنو: بعضيـ لقلؿ
 الحظػر لزاؿ طػلرئ لظػرؼ أل لملن   كلف إيا الحظر أف   ىل راجحل   نراه لالي 

 .الحظر قبؿ عميو كلف مل إل  الفعؿ رج 
 األمػر فػإف   الحظػر  بخبلؼ األمر لجلء أصمو  ف  محظلرا   الفعؿ كلف إيا أمل

 .اإلبلح  ف  حقيق  الحلل  ىيه ف 
 بعػػػد الػػػلارد األمػػػر مػػػدللؿ فػػػ  األصػػػللييف اخػػػتبلؼ فػػػ  الخػػػتبلؼا آثػػػلر لمػػػف

 انقضػػلء بعػػد االنتشػػلر فػػ  لاخػػتبلفيـ القبػػلر  زيػػلرة حكػػـ فػػ  الفقيػػلء اخػػتبلؼ الحظػػر
 المسػأل  ىػيه فػ  اختمفػلا فقػد المخطلبػ   إلػ  النظر حكـ ف  لاختبلفيـ الجمع   صبلة
 اإلبلحػػ   ىػػل المخطلبػػ  إلػػ  النظػػر حكػػـ أف   إلػػ  بعضػػيـ فػػيىب مػػياىب  ثبلثػػ  عمػػ 

 القلضػػ  لانفػػرد النػػدب  ىػػل المخطلبػػ  إلػػ  النظػػر حكػػـ أف   إلػػ  اآلخػػر الػػبعض ليىػػب
 .المخطلب  إل  النظر بكراى  ػ اهلل رحمو ػ عيلض

 .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد، سيدنا على اهلل وصلى



443 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى 1العدد ) 
       ن2002 كــــانـون األول 

 ن

 مدلول األمر موقف األصوليين من
 لفقكاءا ا اختالف في وأثره الحظر بعد الوارد 

 
 

 :اذلىامش والتعليقاخ

                                                      

 األصػػلؿ عمػػـ مػػف المستصػػف . 1/341: حػػـز البػػف األحكػػلـ أصػػلؿ فػػ  اإلحكػػلـ: ينظػػر( 1)
 األحكػػلـ أصػػلؿ فػػ  اإلحكػػلـ. 1/228: لمسػػمرقند  األصػػلؿ ميػػزاف. 1/435: لم زالػػ 
   .2/398: لآلمد 

 فػػػػ  المسػػػػلدة. 2/159: لمػػػػراز  المحصػػػػلؿ. 1/75: الفقػػػػو أصػػػػلؿ فػػػػ  المعتمػػػػد: ينظػػػػر( 2)
 .1/15: الفقو أصلؿ

 .5 اآلي  التلب   رةسل ( 3)

 .53 اآلي  األحزاب  سلرة (4)
 .1/38الفقو أصلؿ ف  التبصرة: ينظر (5)
 ػػ الحنفيػ  لبعػض الشػلفع   قػلؿ ظػلىر لىػل لأصػحلبو  مللؾ اإلملـ يىب القلؿ ىيا إل  (6)

 .1/14: الفقو أصلؿ ف  المسلدة: ينظر ػ اهلل رحميـ
 .1/198: النلظر رلض : ينظر (7)
 .2 اآلي   دة المل سلرة (8)
 .222 اآلي  البقرة  سلرة (9)
 .10 اآلي  الجمع   سلرة (10)
 .2/672: مسمـ صحيح (11)
 .2/160: الفقو أصلؿ ف  المحصلؿ: ينظر (12)
 كشػػػؼ تصػػػنيفو مػػػف أصػػػلل   فقيػػػو البخػػػلر   أحمػػػد بػػػف العزيػػػز عبػػػد الػػػديف عػػػبلء ىػػػل (13)

: الظنػلف كشػؼ: ينظػر. ػىػ730 سن  ػ اهلل رحمو ػ تلف    دل  البز أصلؿ عف األسرار
 .1/308: العلرفيف ىدي . 2/1395

 اشػػتير التػػلبعيف عممػػلء مػػف محمػػد  أبػػل مػػلالىـ  األسػػد  ىشػػلـ بػػف جبيػػر بػػف سػػعيد ىػػل (14)
: الكمػػلؿ تيػػييب: ينظػػر. ىػػػ95 سػػن  الحجػػلج قتمػػو () النبػػ  عػػف الحػػديث رلايػػ  فػػ 

 .4/11: التيييب تيييب. 10/358
 سػػػن  تػػػلف  الحػػػديث عممػػػلء مػػػف تػػػلبع   بكػػػر  أبػػػل   األنصػػػلر  سػػػيريف بػػػف محمػػػد ىػػػل (15)

 .5/348: الثقلت. 1/210: خيلط بف لخميف  الطبقلت: ينظر. ىػ110
 .1/183: األسرار كشؼ (16)
 بحجػػػ  الممقػػػب ال زالػػػ   حلمػػػد أبػػػل محمػػػد  بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد اإلمػػػلـ ىػػػل:  ال زالػػػ  (17)

 الػديف  عمػـل إحيػلء منيػل ةكثيػر  كتبل   صنؼ أصلل   فقيو الطلس   الديف زيف اإلسبلـ 
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: لالنيليػػ  البدايػػ : ينظػػر. ىػػػ505 سػػن  ػػػ اهلل رحمػػو ػػػ  تػػلف  األصػػلؿ فػػ  لالمستصػػف 
 .4/10: اليىب شيرات. 12/173

.  2/44 المنيػػػلج شػػػرح فػػػ  لاإلبيػػػلج. 1/435 األصػػػلؿ عمػػػـ مػػػف المستصػػػف  :ينظػػػر (18)
 . 380/ 1 الرحملت لفلاتح

 الشػلفع     ينػ الجػل محمػد بػف اهلل عبػد بػف يلسػؼ بػف الػرحمف عبد بف الممؾ عبد ىل (19)
 البرىػلف تصػنيفو مػف أصػلل  فقيػو المعػلل   أبػل الػديف ضيلء الحرميف  بإملـ المعرلؼ

: النػػػػببلء أعػػػػبلـ سػػػػير: ينظػػػػر. ىػػػػػ478 سػػػػن  ػػػػػ اهلل رحمػػػػو ػػػػػ تػػػػلف  الفقػػػػو  أصػػػػلؿ فػػػػ 
5/235. 

 سػلفر ثػـ بآسػد للػد أصػلل   فقيػو  ألت مبػ   سػللـ بػف محمػد بػف عمػ  أبػ  بػف عمػ  ىل (20)
 - اهلل رحمػو -تػلف  األحكػلـ  أصػلؿ فػ  اإلحكػلـ تصػنيفو مف مصر  إل  ثـ ب داد إل 
 .13/193: النببلء أعبلـ سير: ينظر. ىػ631 سن 

 األحكػػػلـ أصػػػلؿ فػػػ  لاإلحكػػػلـ.  1/88  ينػػػ لمجػػػل الفقػػػو أصػػػلؿ فػػػ  البرىػػػلف:  ينظػػػر (21)
 . 2/398لؤلمد 

 .5 اآلي  التلب   سلرة (22)
 .53 اآلي  األحزاب  لرةس (23)
 .2/160: الفقو أصلؿ ف  المحصلؿل  .1/75ينظر: المعتمد ف  أصلؿ الفقو:  (24)
 .187 اآلي  البقرة  سلرة (25)
 .53 اآلي  األحزاب  سلرة (26)
 .1/342: حـز البف األحكلـ أصلؿ ف  اإلحكلـ: ينظر (27)
 .2 اآلي  المل دة  سلرة (28)
 .1/348: كثير البف القرآف تفسير. 6/36: لمقرطب  فالقرآ ألحكلـ الجلم : ينظر (29)
 .222 اآلي  البقرة  سلرة (30)
 .1/343: حـز البف األحكلـ  أصلؿ ف  اإلحكلـ: ينظر (31)
 .10 اآلي  الجمع   سلرة (32)
 .1/171: البخلر  صحيح (33)
 .1/380: الثبلت مسمـ بشرح الرحملت فلاتح: ينظر (34)
 .2/672: مسمـ صحيح (35)
 .10 اآلي  الجمع   لرةس (36)
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 فػلاتح. 1/202: الفقػو أصػلؿ فػ  المحصلؿل  .1/76ينظر: المعتمد ف  أصلؿ الفقو:  (37)
 .1/379: الثبلت مسمـ بشرح الرحملت

 أف لػو يحػؿ   لال منػو  بػد   ال فػرض زلجتػو الػزلج إتيػلف حكػـ أف   إلػ  الفقيلء بعض يىب (38)
 عمػػ  اسػػتنلدا   نظػػر  فػػ  الػػراجح لىػػل يلػػؾ  عػػف لػػو لتجلفييػػل إال المضػػج  فػػ  ييجرىػػل

 .1/343: حـز البف اإلحكلـ: ينظر. النكلح عقد
 مؤلفػلت عػدة لػو مػللك   فقيػو الفضػؿ  أبػل عمػر  بف عيلض بف ملس  بف عيلض ىل (39)

 األحكػػلـ  حػػدلد فػػ  اإلعػػبلـ الرسػػلؿ  أصػػحلب سػػب   مػػف عمػػ  المسػػملؿ السػػيؼ: منيػػل
 لىديػػ   4/1304: الحفػػلظ تػػيكرة :ينظػػر. ىػػػ544 سػػن  بمػػراكش -اهلل رحمػػو - تػػلف 

 .1/428: العلرفيف
 .6/170: األلطلر نيؿ: ينظر (40)
 .1/256: المضي   الدرار : ينظر (41)
 .4/8: األربع  المياىب عم  لالفقو  1/169: األصللي  لالفلا د القلاعد: ينظر (42)
 مػ  ميػلك لالمشػلىد بػدرا   شػيد جميػؿ  صػحلب  عػد   بػف خللػد بػف مسػمم  بف محمد ىل (43)

 سػػػب  ابػػػف لىػػػل لأربعػػػيف  سػػػت سػػػن  بللمدينػػػ  () تػػػلف  تبػػػلؾ  إال () اهلل رسػػػلؿ
 تمييػػز فػػ  لاإلصػػلب   1/991: الصػػحلب  معرفػػ  فػػ  ال لبػػ  أسػػد: ينظػػر. سػػن  لسػػبعيف
 .6/33: الصحلب 

 كتػػلب) 1/599: النسػل   لسػنف  9/224: الكبيػػر لالمعجػـ  1/164: الطيللسػ  مسػند (44)
 .فيو إسنلده الحديث ىيا:  البييق  لقلؿ  7/85 ييق الب لسنف (.النكلح

 جميػػؿ صػػحلب  اهلل  عبػػد أبػػل الثقفػػ   مسػػعلد بػػف عػػلمر أبػػ  بػػف شػػعب  بػػف الم يػػرة ىػػل (45)
 لغيرىػل القلدسػي  لشيد بلليرملؾ  عينو ليىبت ىيب   يا رجبل   لكلف الخندؽ  علـ أسمـ
 معرفػػػػ  فػػػػ  يعلباالسػػػػت: ينظػػػػر. بللكلفػػػػ  خمسػػػػيف سػػػػن  () تػػػػلف  المعػػػػلرؾ  مػػػػف

 .1/1039: الصحلب  معرف  ف  ال لب  لأسد  1/453: األصحلب
: الطيللسػ  لمسػند  19/224: الكبيػر لالمعجـ  (النكلح كتلب) 1/599: النسل   سنف (46)

: الحػػػػػلكـ لقػػػػػلؿ  (النكػػػػػلح كتػػػػػلب) 179/ 2 الصػػػػػحيحيف عمػػػػػ  لالمسػػػػػتدرؾ. 1/164
 . الشيخيف شرط عم  صحيح

 .1/256: المضي   لالدرار   3/123: المحتلج م ن  (47)
  3/179  لسػػػنف الترمػػػي : 1/600  لسػػػنف ابػػػف ملجػػػو: 4/246مسػػػند اإلمػػػلـ أحمػػػد:  (48)

 . 9/352لصحيح ابف حبلف  .6/69لسنف النسل  : 
 .1/256: المضي   الدرار : ينظر (49)
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 الفقػػو فػ  الشػػلـ أىػؿ إمػل األلزاعػػ   عمػرل  أبػػل يحمػد  بػف عمػػرل بػف الػػرحمف عبػد ىػل (50)
ـ   بيػل  سػكف كػلف بدمشػؽ قري  بيل عرؼ الت  لاأللزاع الحديث ل   بيػرلت  إلػ  تحػلؿ ثػ

: الثقػلت: ينظػر. لمل ػ  لخمسػيف سػب  سػن  فػ  ػػ اهلل رحمػو ػػ فييػل مػلت أف إل  فسكنيل
 .35/147: دمشؽ مدين  لتلريخ  7/62

  6/170: األلطػلر لنيػؿ  123/ 3: المحتػلج لم نػ   1/665: المجتيػد بداي : ينظر (51)
 .4/130: الجرار لالسيؿ

 .31 اآلي : النلر سلرة (52)
 .9/302: الطبر  تفسير: ينظر (53)
: شػػػيب  أبػػػ  ابػػػف لمصػػػنؼ  1/634: دالد أبػػػ  لسػػػنف  3/334: أحمػػػد اإلمػػػلـ مسػػػند (54)

 .2/179: الصحيحيف عم  لالمستدرؾ  4/21
 احػػػدىلل  الكتػػػؼ  مثػػػؿ فتصػػػير تيػػػبس  التػػػ  ضاألعػػػرا ال ػػػبلظ السػػػعؼ أصػػػلؿ: الكػػػرب (55)

 لتػػػلج الكػػػلؼ  فصػػػؿ البػػػلء  بػػػلب( كػػػرب مػػػلدة) 1/711: العػػػرب لسػػػلف: ينظػػػر. كربػػػ 
 .الكلؼ فصؿ البلء  بلب 1/904: العرلس

 (.44) رقـ ىلمش ف  الحديث تخريج سبؽ (56)
 (.46) رقـ ىلمش ف  الحديث تخريج سبؽ (57)
 .6/170: األلطلر نيؿ: ينظر (58)
 .31 اآلي : النلر سلرة (59)
 .222 اآلي  قرة الب سلرة (60)
 .1/267: كثير ابف لتفسير  10/100: لالم ن   1/124: المسير زاد: ينظر (61)
 بػػػف عمػػػر لاله صػػػحب   لػػو إف   لقيػػػؿ التػػػلبعيف  كبػػلر مػػػف األسػػػد  سػػلار بػػػف كعػػػب ىػػل (62)

: لالنيليػػ  البدايػػ : ينظػػر. الجمػػؿ معركػػ  ( فػػ ) لاستشػػيد البصػػرة  قضػػلء الخطػػلب
7/270. 

 .1/653: منثلرال الدر: ينظر (63)
 .141 ص: الخمفلء لتلريخ  1/273: المنثلر الدر: ينظر (64)
 .2/672: مسمـ صحيح (65)
 البػػػف لالم نػػػ   1/249: الجػػػلز  البػػػف المسػػػير لزاد  1/278: لمشػػػلفع  األـ: ينظػػػر (66)

 .3/224: لآلللس  المعلن  لرلح  1/72: لمصنعلن  السبلـ لسبؿ  2/224: قدام 
 .1/471: ندي ال الرلض : ينظر (67)

 :وادلراجغ ادلصادر
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 لبنلف بيرلت  الكتب  دار ىػ 756سن  المتلف  ألسبك  البف المنيلج شرح ف  اإلبيلج -1
 . 

 الكتب دار طب  ىػ 456 سن  المتلف  األندلس   حـز البف األحكلـ أصلؿ ف  اإلحكلـ -2
 .لبنلف ػ بيرلت العممي  

 األلل   الطبع  ىػ 631 سن  متلف ال اآلمد   الديف لسيؼ األحكلـ أصلؿ ف  اإلحكلـ -3
 .لبنلف ػ بيرلت العممي   الكتب دار ـ 1985 ػ ىػ1405

 كتلب بييؿ ىػ 463 سن  المتلف   محمد بف هلل عبدا بف يلسؼ عمرل ألب  االستيعلب -4
 . مصر – األزىري  الكميلت مطبع  الصحلب   تمييز ف  اإلصلب 

 -طيراف ف  طب  ىػ 630سن  متلف ال األثير البف الصحلب  معرف  ف  العلب  أسد -5
 . إيراف

 دار ىػ 1412 األلل   الطبع  العسقبلن   حجر بف ألحمد الصحلب  تمييز ف  اإلصلب  -6
 .لبنلف ػ بيرلت  الجبؿ

 لمطبلعػػ  الفكػػر دار طبػػ  ىػػػ 204 سػػن  المتػػلف  الشػػلفع   أدريػػس بػػف محمػػد لبلمػػلـ األـ -7
 . لبنلف  بيرلت لالنشر 

  رشػد بفبػل المعػرلؼ  محمػد بػف أحمػد بػف محمػد: تػأليؼ المقتصد  لنيلي  المجتيد بداي  -8
 . مصر – القلىرة  الجمللي  مطبع  األلل   الطبع 

 المعػلرؼ  مكتبػ  نشػر ىػػ 774 سػن  المتػلف  كثيػر  بػف إسػملعيؿ لمحػلفظ لالنيلي  البداي  -9
 .لبنلف ػ بيرلت

 العمميػػػ   الكتػػػب دار طبػػػ  ىػػػػ 478 سػػػن  المتػػػلف   لمجػػػلين  الفقػػػو أصػػػلؿ فػػػ  البرىػػػلف  -10
 .لبنلف ػ بيرلت

 .مصر  القلىرة  السعلدة مطبع  ىػ 1371  االلل  الطبع  لمسيلط   الخمفلء تلريخ  -11
 سػػػػن  المتػػػػلف  الزبيػػػػد   مرتضػػػػ   بػػػػف لمحمػػػػد القػػػػلملس  جػػػػلاىر مػػػػف العػػػػرلس تػػػػلج  -12

 .لبنلف ػ بيرلت الحيلة  مكتب  منشلرات مف ىػ 1205
 الطبعػػ  عسػػلكر  بػػلبف المعػػرلؼ الحسػػف  بػػف عمػػ  القلسػػـ  ألبػػ  دمشػػؽ  مدينػػ  تػػلريخ  -13

 .لبنلف ػ بيرلت لالتلزي   لالنشر لمطبلع  الفكر دار ـ 1998 ػ ىػ1419 األلل  
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 األللػ   الطبعػ  ىػ 476 سن  المتلف  الشيراز   إسحلؽ ألب  الفقو أصلؿ ف  التبصرة  -14
 .سلريل ػ دمشؽ الفكر  دار ىػ 1403

 سػػػن  المتػػلف  الػػيىب   عثمػػػلف بػػف أحمػػد بػػػف حمػػدم بػػف اهلل عبػػػد ألبػػ  الحفػػلظ  تػػيكرة  -15
 .المكرم  مك  ػ المك  الحـر مكتب  نشر ىػ 748

 دار ىػػػػػ 774 سػػػن  المتػػػلف  كثيػػػر  بػػػف إسػػػملعيؿ الفػػػداء ألبػػػ  العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير  -16
 .لبنلف ػ بيرلت لالنشر  لمطبلع  المعرف 

 األللػػػػ    الطبعػػػػ ىػػػػػ 852 سػػػػن  المتػػػػلف  العسػػػػقبلن   حجػػػػر البػػػػف التيػػػػييب تيػػػػييب  -17
 .لبنلف ػ بيرلت لالتلزي   لالنشر لمطبلع  الفكر دار ـ 1985 - ىػ1404

 الطبعػ  ىػػ 742 سػن  المتػلف  المػز   الػديف لجمػلؿ الرجػلؿ  أسػملء فػ  الكملؿ تيييب  -18
 .لبنلف ػ بيرلت الرسلل   مؤسس  ـ 1980 ػ ىػ1400 األلل  

 ػػ ىػػ1393 األلل   الطبع  ىػ 354 سن  المتلف  التميم   أحمد بف حبلف البف الثقلت  -19
 .اليند العثملني   المعلرؼ دا رة ـ 1973

 ىػػػ 310 سػػن  المتػػلف  الطبػػر   جريػػر بػػف لمحمػػد القػػرآف  آ  تأليػػؿ عػػف البيػػلف جػػلم   -20
 .لبنلف ػ بيرلت النشر  لمطبلع  الفكر دار

 لتػراثا إحيػلء دار ىػػ 671 سػن  المتػلف  القرطب   اهلل عبد ألب  القرآف ألحكلـ الجلم   -21
 .لبنلف ػ بيرلت العرب  

 ـ 1987-ىػػػ1407 الشػػلكلن   عمػػ  بػػف لمحمػػد البييػػ   الػػدر شػػرح المضػػي   الػػدرار   -22
 .لبنلف ػ بيرلت لالنشر  لمطبلع  الجيؿ دار

 النشػػر  لمطبلعػػ  الفكػػر دار ـ 1993 سػػن  طبػػ  السػػيلط   الػػديف لجػػبلؿ المنثػػلر الػػدر  -23
 .لبنلف ػ بيرلت

 دار  األللسػػ   الفضػػؿ ألبػػ  المثػػلن   لالسػػب  العظػػيـ رآفالقػػ تفسػػير فػػ  المعػػلن  رلح  -24
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث إحيلء

 الطبعػػػ  ىػػػػ 620 سػػػن  المتػػػلف  المقدسػػػ   قدامػػػو البػػػف المنػػػلظر لجنػػػ  النػػػلظر رلضػػػ   -25
 .السعلدي  ػ الريلض سعلد  بف محمد اإلملـ جلمع  نشر ىػ 1399 الثلني  

 عفػػػلف ابػػػف دار ـ 1999 سػػػن   االللػػػ  الطبعػػػ  خػػػلف  حسػػػف لصػػػديؽ النديػػػ  الرلضػػػ   -26
 . مصر – القلىرة لالنشر  لمطبلع 
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 المكتػػػب طبػػػ   ىػػػػ1404  الثللثػػػ  الطبعػػػ   الجػػػلز  ألبػػػف التفسػػػير عمػػػـ المسػػػيرف  زاد  -27
 .لبنلف ػ بيرلت لالنشر  لمطبلع  االسبلم 

 ىػػ 1379  الرابعػ  الطبعػ  لمصػنعلن   األحكػلـ أدلػ  مػف المػراـ بمػلغ شػرح السػبلـ سبؿ  -28
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث إحيلء دار

 الفكػػر دار ىػػػ 275 سػػن  المتػػلف    لينػػ القػػز يزيػػد بػػف محمػػد لئلمػػلـ ملجػػو  ابػػف سػػنف  -29
 .  لبنلف ػ بيرلت لالنشر  لمطبلع 

 دار ىػػػػ 275 سػػػن  المتػػػلف  السجسػػػتلن   األشػػػعث بػػػف سػػػميملف لئلمػػػلـ دالد أبػػػ  سػػػنف  -30
 .لبنلف ػ بيرلت لالنشر  لمطبلع  الفكر

 إحيػػػلء دار ىػػػ 279 سػػن  المتػػلف  الترمػػي   عيسػػػ  بػػف محمػػد لئلمػػلـ الترمػػي   سػػنف  -31
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث

 الثلنيػ   الطبعػ  ىػػ 303 سػن  المتػلف  النسػل    شػعيب بػف أحمد لئلملـ النسل    سنف  -32
 .  بيرلت ػ دمشؽ اإلسبلمي   المطبلعلت مكتب نشر ـ 1986 ػ ىػ1406

 ىػػ 747 سػن  المتػلف  الػيىب   أحمػد بػف محمػد الديف شمس لئلملـ النببلء بلـأع سير  -33
 .لبنلف ػ بيرلت الرسلل   مؤسس  طب  األلل   الطبع 

 الطبعػػػػ  الشػػػػلكلن   عمػػػػ  بػػػػف لمحمػػػػد األزىػػػػلر  حػػػػدا ؽ عمػػػػ  المتػػػػدفؽ الجػػػػرار السػػػػيؿ  -34
 .لبنلف ػ بيرلت العممي   الكتب دار ىػ 1405 األلل  

 المتػػلف  الحنبمػػ   العمػػلد الحػػ    عبػػد الفػػبلح ألبػػ  يىػػب مػػف خبػػلرأ فػػ  الػػيىب شػػيرات  -35
 .لبنلف ػ بيرلت العممي   الكتب دار طب  ىػ 1809 سن 

 مل سػػػ  ـ 1993/ ىػػػػ1414 الثلنيػػػ   الطبعػػػ  بمبػػػلف  ابػػػف بترتيػػػب حبػػػلف ابػػػف صػػػحيح  -36
 .لبنلف ػ بيرلت لالنشر  لمطبلع  الرسلل 

 ىػػ 261 سػن  المتػلف  النيسػلبلر   جلجالح بف لمسمـ( الصحيح الجلم ) مسمـ صحيح  -37
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث إحيلء دار طب 

 -ىػػػ1402 ىػػػ 240 سػػن  المتػػلف  خيػػلط  بػػف خميفػػ  لمعبلمػػ  خيػػلط بػػف خميفػػ  طبقػػلت  -38
 .السعلدي  ػ الريلض لالنشر  لمطبلع  طيب  دار نشر ـ 1982
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 سػن  المتػلف  األنصلر   لديفا نظلـ بف اهلل لعبد المستصف  كتلب م  الرحملت فلاتح  -39
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث إحيلء دار ىػ 1225

 سػػن  طبػػ  ىػػػ 803 سػػن  المتػػلف  الحنبمػػ   عبػػلس بػػف لعمػػ  األصػػللي   الفلا ػػد القلاعػػد  -40
 .مصر ػ القلىرة المحمدي   السن  مطبع  ـ 1965 ػ ىػ1375

 البخػػػػلر   العزيػػػػز عبػػػػد لئلمػػػػلـ  دل  البػػػػز اإلسػػػػبلـ فخػػػػر أصػػػػلؿ عػػػػف األسػػػػرار كشػػػػؼ  -41
 -بيػرلت العمميػ   الكتب دار ـ 1997 ػ ىػ1418 األلل   الطبع  ىػ 730 سن  المتلف 
 .لبنلف

 دار ىػػ 1067 سػن  المتػلف  خميفػ   لحػلج  لالفنػلف الكتػب أسػلم  عػف الظنلف كشؼ  -42
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث إحيلء

 لمطبلعػػػ  صػػػلدر دار لػػػ  األل  الطبعػػػ  منظػػػلر  بػػػف مكػػػـر بػػػف لمحمػػػد العػػػرب  لسػػػلف  -43
 .لبنلف ػ بيرلت لالنشر 

 األللػ   الطبعػ  ىػػ 606 سن  المتلف  الراز   الديف لفخر األصلؿ عمـ ف  المحصلؿ  -44
 .السعلدي  ػ الريلض سعلد  بف محمد اإلملـ جلمع  نشر ىػ 1400

 األللػػ   الطبعػػ  النيسػػلبلر   الحػػلكـ اهلل  عبػػد بػػف لمحمػػد الصػػحيحيف  عمػػ  المسػػتدرؾ  -45
 .  39.لبنلف ػ بيرلت العممي   الكتب دار ـ 1990 ػ ىػ1411

 الطبعػػػ  ىػػػػ 505 سػػػن  المتػػػلف  ال زالػػػ   حلمػػػد ألبػػػ  األصػػػلؿ عمػػػـ مػػػف المستصػػػف   -46
 .لبنلف ػ بيرلت العرب   التراث إحيلء دار ـ 1993 ػ ىػ1414 الثللث  

  لالنشػػػر لمطبلعػػػ  صػػػلدر دار ىػػػػ 214 سػػػن  المتػػػلف  حنبػػػؿ  بػػػف أحمػػػد اإلمػػػلـ مسػػػند  -47
 .لبنلف - بيرلت

 لالنشػر  لمطبلعػ  المعرفػ  دار الطيللسػ   دالد بػف سػميملف دالد ألبػ  الطيللس   مسند  -48
 .لبنلف ػ بيرلت

 الطبعػػ  الكػػلف   شػػيب  أبػػ  بػػف محمػػد بػػف اهلل عبػػد بكػػر ألبػػ  شػػيب   أبػػ  ابػػف مصػػنؼ  -49
 .السعلدي  ػ الريلض الرشد  مكتب  ىػ 1409 األلل  
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-القػػلىرة لالنشػػر  لمطبلعػػ  المػػدن  تيميػػ   آؿ مػػف جملعػػ ]تػػأليؼ الفقػػو  أصػػلؿ فػػ  المسػػلدة  -50

 .مصر
 الثلنيػػػ   الطبعػػػ  الطبرانػػػ   أيػػػلب بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػميملف القلسػػػـ ألبػػػ  الكبيػػػر  المعجػػػـ  -51

 .العراؽ ػ الملصؿ لالحكـ  العمـل مكتب  ـ 1983.ىػػ1404
 – بيػػػرلت  العربػػػ  الكتػػػلب دار ىػػػػ 620 سػػػن  المتػػػلف   المقدسػػػ   قدامػػػ  ألبػػػف الم نػػػ   -52

 .لبنلف
 إحيػػػلء دار   بينػػػ الشػػػر لمخطيػػػب المنيػػػلج  ألفػػػلظ فػػػ  مػػػل معرفػػػ  إلػػػ  المحتػػػلج م نػػػ   -53
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ى ى(ىالسنةىاألولىى1العددى)
ىىىىىى ن2002كــــانـونىاألولىى

 ن

ىالعربوةىالرواوة
ىاإلنسانيى الفكرىتوعوةىفيىوأثرها

 اإلنساني الفكر تىعية يف وأثرها  العربية الرواية
                                                         د.ىسوســـــــــــنىالبوـــــــــــاتي

 ن
                      كلوةىاآلدابجامعةىتكروت/

 ن

 : االستهالل

 هػ  ،اهعربيػ  اهلغػ  علػوـ مػف علمػا   – وأشػكاه  أجناسػ  بمختلػؼ – األدب يشكؿ
 باهعاط ػػ  و يػػؽ ارتبػػاط   ذو فػػف   فهػػو ،سػػوا  مػػف أك ػػر اهبشػػري  اهػػن س فػػ  واضػػ  رتػػي ي

 ،اهعقػؿ تخاطػب اهتػ  األخػر  اهعلوـ مف اهنقيض على اإلنساني  واهمشاعر واألحاسيس
 وآخػػرا   أول  )) فهػػو و يقػػا   ارتباطػػا   بػػاهمجتم  ارتباطػػ  خػػ ؿ مػػف تتػػيتى ،خصوصػػيات  وهػػ 

 فػػاهوع  ،األبهػػى اإلنسػػاني  وجػػ  ،(اهمبػػدع) ه ػػردا وعػػ  خػػ ؿ مػػف  اهمجتمػػ عػػف تعبيػػر
 وبخاصػػ  ،اهمجتمػ  فكػر فػ  اهرئيسػي  اهبنيػ  عػف يعبػر أدبػ  نػص   أ    فػ  نلمسػ  اهػذ 
 إهػػػى هلنػػػزوع اهجمػػػاع  اه كػػػر تطػػػور فػػػ  يكمػػػف مغػػػايرا   جامػػػدا   واقعػػػا   سيعكػػػ ل كػػػاف إذا

 .(1).(( صاعد ديناميك  واق  إهى( اه وتوغراف ) اهواق  مف اهتخلص
 : باجملتمع الرواية عالقة -

ف وواقعػػ  اإلنسػػاف بحيػػاة و يقػػ  بصػػل    يمػػت   أدبػػ  جػػنس اهروايػػ   اهخيػػاؿ كػػاف وا 
 األخػر  األدبيػ  اه نػوف جانػب إهػى اهوجػود إهػى بػرز ،اه ػف هذا سمات مف أساسي  سم 
ف ،حدي ا    حملػت ،واهمقامػ  اهسػيرة فػ  تتم ػؿ اهقديـ اهعرب  اهسرد ف  أصوؿ ه  كانت وا 
ـ   أضػػلعها بػيف  واقعػػ  تغييػػر إهػػى وسػػعت واهسياسػػ  والقتصػػاد  الجتمػػاع  اإلنسػػاف هػػ

 داروف إف نقػػػػوؿ فػػػػنحف): )اهمتمػػػػدف اهعػػػػاهـ وعػػػػ  بتغييػػػػر)) قامػػػػت إذ خياهيػػػػ  بمعياريػػػػ 
 مف أعظـ كاف اهرواي  تي ير وهكف ،اهغربي  اهحضارة وج  بتغيير قاموا وفرويد وماركس

 . وهسف  كوهف تعبير حد   على (2)((مجتمعيف هؤلء تي ير
 اهتعبيػر عامػؿ خػ ؿ مػف واهمجتم  اهرواي : اهقطبيف هذيف بيف اهع ق  وتتحدد

 ههػػػا يتعػػرض اهتػػ  واهوقػػػائ  األحػػداث صػػورة نقػػػؿ فػػ  اهروائػػ  اه عػػػؿ إهيػػ  يسػػعى اهػػذ 
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ى ى(ىالسنةىاألولىى1العددى)
ىىىىىى ن2002كــــانـونىاألولىى

 ن

ىالعربوةىالرواوة
ىاإلنسانيى الفكرىتوعوةىفيىوأثرها

 اهحضػػػارة وتػػػدهور اهعباسػػػي  اهدوهػػػ  سػػػقوط فبعػػػد خصوصػػػا   واإلنسػػػاف عمومػػػا   اهمجتمػػػ 
 فػػػ  وانكسػػار الجتمػػػاع  اهتركيػػب فػػ  ونهػػػائ  شػػامؿ رانهيػػا)) بػػػدأ اإلسػػ مي  اهعربيػػ 

 يومهػا مػف ،اهعػاهـ هػذا فػ  ومكانتػ  مكانػ  وعػف ن س  عف ب دنا ف  اإلنساف م هومات
 اهتغييػػػر فوضػػػى يعػػػان  اهمجتمػػػ  أخػػػذ ،(3)((اهقػػيـ فػػػ  انكسػػػار نقػػػؿ هػػػـ إف تبػػػدؿ حصػػؿ
 بػػػرزت باهػػػذات هنػػػا مػػػف ،تػػػ وتطلعا وأمانيػػػ  أح مػػػ  وانكسػػػار اهعربيػػػ  اهوحػػػدة وتمزيػػػؽ
 واهمصػػاه  باه سػػاد واهمشػػحوف واهمصػػطن  اهموبػػوء اهواقػػ  هػػذا مػػف اههػػروب إهػػى اهحاجػػ 
 إهػى اههػارب اإلنسػاف هجي ،است نائيا   شك    اههروب هذا اتخذ ،اهمسيطرة واألناني  اه ردي 
 راؾاإلد مػف مسػتو  هػ  بػؿ ،فحسػب اهػذات فيػ  تحتمػ  مػ ذا   هيست اهكتاب ))فػ اهكتاب 

 رتب  واهكتاب . اهتاريخ عبر واهمختل   اهمتعددة واهوجودات األشياء مف وموقؼ اإلنسان 
 وصػلت  مػا علػى عنػواف كصػنع  اهكتابػ  فػ  اإلتقػاف ودرج  مستو  اهكتاب ؛.  حضاري 
 هحظػػػ  إل ه حتمػػػاء ومظلػػػ    مػػػ ذا   تصػػػب  ل اهكتابػػػ  هكػػػف. وازدهػػػار تقػػػدـ مػػػف األمػػػ 
 انػ .  واإلقصػاء بػاهن   وم حقػا   مهػددا   يصػير اهذ  وجودها فم وخوفها اهذات ارتعاب
 درجػػ  إهػػى اه قافيػػ  اهتصػػورات وتضػػطرب اهحضػػاري  اهقػػيـ فيهػػا تتخلخػػؿ اهتػػ  اهلحظػػ 
 اهمحتدمػػػ  اهلحظػػػ  هػػػذ  فػػػ .  اهمخػػػاهؼ اآلخػػػر اهػػػرأ  رفػػػض هحظػػػ  واإلبػػػادة؛ اهتنػػػاحر
 ،(4)((اهعزهػ  أقصػى فػ  تهاهػذا اهػذات تم ػؿ هحظػ  اهكتاب  وتصب  ،م ذا   اهكتاب  تصب 
 وأح مهػػا اهشخصػػيات وهمػػوـ األفكػػار ويسػػتوعب يقػػرأ فيخػػذ ،اهروايػػ  إهػػى هجػػي  ػػـ ومػػف

 أدرؾ اهتعمػؽ هذا خ ؿ ومف داخليا ، اهممزؽ اإلنساف ههذا م لى صورة وه  وتطلعاتها
 وهػ ومحا بػاهتمرد اه ػورة ابتػدأت ،اهبشػري  اهػن س فػ  إيقاظػ  مػف لبػد    ػور  فعؿ  م  أف  

ف ،وأركانػػ  اهخطػػي م اصػػؿ علػػى اهوقػػوؼ عبػػر واهتغييػػر؛ اإلصػػ ح  اهتغييػػر هػػذا كػػاف وا 
 تكػػػف هػػػـ اه رديػػػ  مصػػػاهحها عػػػف اهباح ػػػ  ،اهحاكمػػػ  فاهطبقػػػات منػػػ ؛ جانػػػب فػػػ  محػػػال  
 حسػاب علػى مصػاهحها بنػاء فػ  اهتػاريخ  دورها عف تتخؿ   وهـ ،اهسهوه  بهذ  هتستسلـ
 تغييػػر فػػ  اإلنسػػاف فشػػؿ مػػف اهػػرغـ علػػى إنػػ  صػػدداه بهػػذا ؿيقػػا مػػا أف اهمهػػـ اهشػػعب،

 أ ػر  وكاف اهتغيير هذا أساس في  خلؽ قد اهروائ  اه ف فإف ،وشام    جذريا   تغييرا   واقع 
 تغييػر أداة إهػى وتحويلػ  اهواقػ  هػذا فض  عاتق  على أخذ إذ ،األخر  اه نوف مف أكبر

 .  ضد  ل اإلنساف هصاه  وت عيؿ
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 ن
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ىاإلنسانيى الفكرىتوعوةىفيىوأثرها

 بػػػػػينهـ اإلسػػػػػرائيلييف اهػػػػػوزراء أحػػػػػد مقوهػػػػػ  – هصػػػػػددا بهػػػػػذا – هنػػػػػا وتحضػػػػػرن 
 إذ ،مح ػػػػوظ نجيػػػػب روايػػػػات خػػػػ ؿ مػػػػف اهعربػػػػ  اهػػػػوطف قلػػػػب إهػػػػى اهػػػػدخوؿ اسػػػػتطاعوا
 مػػف اهعديػػد علػػى وركػػزت وتقاهيػػد  وعاداتػػ  وحواريػػ  بيزقتػػ  اهمصػػر  اهمجتمػػ  صػػورت

 اهعربػػػػ  اإلنسػػػػاف حيػػػػاة فػػػػ  اهسػػػػلب  اهجانػػػػب ولسػػػػّيما وجوانبهػػػػا اإلنسػػػػاني  اهمضػػػػاميف
 على إط عهـ مّكف مما وانكسارها وقهرها وضع ها باهمرأة يتعلؽ اهذ  ذهؾ وخصوصا  

 قلػػب فػػ  والسػػتقرار اهتوغػػؿ مػػف فيػػ  اهضػػعؼ نقػػاط معرفػػ  وباهتػػاه  اهعربػػ  اه ػػرد حيػػاة
 ،اهنقػػػاد عليػػػ  نعػػػى)) ه لػػػوبير"  بوفػػػار  مػػػداـ" روايػػػ  صػػػدرت وعنػػػدما ،اهعربػػػ  اهػػػوطف
 اهتمكػػيف بتهمػػ  اه رنسػػي  اهحكومػػ  عليػػ  فقبضػػت ،األخػػ ؽ علػػى خطػػر بينػػ  ووصػػ و 
 استمرت عاص   محاكم  إهى تعرض وقد ،(5)((اهجمهور إهى اهتسلؿ مف اهخلي  هألدب
 ،لذعػا   حػادا   انتقػادا   اهجلسػ  رئػيس خ ههػا إهي  وج  بعد، فيما ببراءت  حكـ عدة سنوات
 يحيط اهذ  واهمجتم  فاإلنسا ف  اهرواي  أ ر تبيف اهت  اهك يرة اهصور مف صورة وه 
 فيػػػ  يوهػػػد اهػػػذ  اهمجتمػػػ  ابػػػف بيئتػػػ ، ابػػػف األسػػػاس باهدرجػػػ  هػػػو األديػػػب أف ذهػػػؾ ؛ بػػػ 

 فاهخطػػػاب ،فيهػػػا يػػػؤ ر وباهتػػػاه  ،اهبيئػػػ  بهػػػذ  ارتباطػػػ  مػػػف ينبػػػ   يكتبػػػ مػػػا فكػػػؿ   ،وينشػػػي
 ههػذ  روايتػ  فػ  وهػو ،خاصػ  حكايػ  يػرو  خطابػا   حدا تػ )) فػ  يشػكؿ اهعرب  اهروائ 
 زمػف اآلهيػات هػذ  تبػدع.  اه نػ  – اهتقنػ  تبنينػ  بآهيػات  واسػتق ه تميػز  يحقػؽ اهحكاي 
 وع ئػػػؽ تواجػػػدهـ، أمكنػػػ  وخصوصػػػيات اهمتمػػػايزة، اهشخصػػػيات وهغػػػات ،اهروايػػػ  عػػػاهـ

 ويهمػش ،يقمعهػـ اهػذ  اهسػلطو "  أنػا" اهػػ ف  اهمتم ل  اهكبر  معاناتهـ ورموز ،عيشهـ
 أجػؿ مػف أو عػادؿ، عػيش أجؿ مف يكابدوف وهـ.  اهخارج"  هو" م  ويتواطي ،وجودهـ
 إنسػانيت  همعنػى مػدرؾ إنسػاف كػؿ فيها يشاركهـ أح ما   تكوف أف وتعد ل أح ـ تحقيؽ

. 
. ومعاناتػػ  اهعربػػ  اإلنسػػاف هحيػػاة حكايػػ  اهعربيػػ  اهروايػػ  ترويهػػا اهتػػ  اهحكايػػ 

 .(6)((.اهسياسي  ولسّيما األخر  اهخطابات عنها تسكت قد حقائؽ ترو  وه 
 – األديػب فػإف ،األدبيػ  مادتػ  منػ  فيسػتق  اهكاتػب ف  يؤ ر اهمجتم  كاف فإذا

 – شػرقي  ريػاح"  روايػ  فػ  ذهػؾ صػد  نجػد كمػا ،اهمجتمػ  هػذا ف  يؤ ر –اآلخر  هػو
 فػػػ  اهروايػػػ  هػػػذ  ُنِشػػػر ت فعنػػػدما ،صػػػقر عيسػػػى مهػػػد  اهراحػػػؿ هلروائػػػ "  غربيػػػ  ريػػػاح
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ى ى(ىالسنةىاألولىى1العددى)
ىىىىىى ن2002كــــانـونىاألولىى

 ن
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ىاإلنسانيى الفكرىتوعوةىفيىوأثرها

 بحقوقهػػا باهمطاهبػ  هنػػاؾ اهعاملػ  اهطبقػػ  أ رهػا ىعلػ قامػػت هائلػ  ضػػج    أحػد ت اهقػاهرة
 علػى آخػر دهػي    يعػد   ومصػادرتها اهتػداوؿ مػف اهروايػات مػف اهك يػر منػ  أف كمػا ،كامل 
 بمصػادرة قامػت قػد اهسػلطات أف واآلخػر اهحػيف بػيف نقػرأ إذ ،اهمجتم  ف  اه ف هذا أ ر

 سياسػػي  تكػػوف قػػد ضػػاميف  وم أفكػػار   مػػف تحويػػ  همػػا اهمصػػادرة هػػذ  تػػيت  وقػػد ،مػػا روايػػ 
 نظػػػاـ داخػػػؿ الجتمػػػاع  باهسػػػلوؾ مباشػػػر مسػػػاس ههػػػا اجتماعيػػػ  أو هلسػػػلط  معارضػػػ 
 علػى يحػـر واهتػ  اهمقدسػ  اهتػابوات مػف تػابوا   تمػس فاهروايػ  ،ديني  أو ،معيف اجتماع 

 فقػد اه ئؽ غير اهسلوؾ ههذا ونتيج  ،اهحاكـ اهسلطو  اه كر ضمف بها اهمساس اهبشر
 بػػػاهعقوؽ إدانتػػػ  مػػػف خوفػػػا   واهمباشػػػرة اهتصػػػري  ل واهتلمػػػي  اهترميػػػز إهػػػى ائػػػ اهرو  يلجػػػي

نكار  وتمارسػها هلقمػ  أداة إهػى -األخيػرة هػذ  – تتحػوؿ وباهتاه  علي  اهسلط  أفضاؿ وا 
 اهسػلط  تمػارس وقػد ،غاهبا   واهسجف وباهتعذيب أحيانا   باهن   هها، يتعرض مف كؿ   على

 فعػػؿ إهػػى يتلجػػ مػػا ونػػادرا   ،" واهجػػزرة اهعصػػا سياسػػ "  بػػػ ىيسػػم مػػا أو اهترهيػػب سياسػػ 
 بعػػد فيمػػا اهروائػػ  وهيصػػب  اهحاكمػػ  اهسػػلط  همنطػػؽ اهروائػػ  إخضػػاع بقصػػد اهترغيػػب
 اهمجتمػػ  فػػ  اهبػػارز صػػوت  اهروائػػ  ههػػذا ماكػػاف إذا ولسػػّيما صػػداها ل اهسػػلط  صػػوت
 !  ؟ اإلنساني  اهن س ف  صد    وهكلمت 

 وسػيطا  : ))يم ػؿ بينػ  اهروائػ  هلػنص تعريػؼ وضػ  بصػدد وهػو ويلػز أشار هقد
 ومصػػنعا   ،اهسػػلوؾ أسػػاهيب وتحويػػؿ هألخػػ ؽ واستعراضػػا   ،اهػػن س لختبػػار وأداة ،هل هػػـ

 اهم هوـ وهذا ،(7).(( الجتماعي  واألفكار وهلعقائد ،واهمؤسسات هلقوانيف ونقدا   ،هلعادات
 . هروائ ا اهنص بها ينهض تربوي  م م  صوغ إمكاني  إهى يشير

 هل كػػػر)) مػػػرآة فهػػػ  ،اهكػػػوف فػػػ  اهمعقػػػدة األوضػػػاع عػػػف هتعبػػػر اهروايػػػ  نشػػػيت
 اإلنسػػاف وجػػد فقػػد ،(8)..(( وشػػقائ  وعب ػػ  وشػػك  وتمزقػػ  قلقػػ  فػػ  اهمعاصػػر اإلنسػػان 

 اههويػػ  عػػف اهبحػػث هػػاجس اختػػراؽ مػػف مكنتػػ  صػػعب  معيشػػي  ظػػروؼ ظػػؿ فػػ  ن سػػ 
 يعػػد   ورّبمػػا اهتػػاريخ، عػػف ،اهػػذات عػػف ،اههويػػ  عػػف اهبحػػث هػػاجس ،وطنػػ  فػػ  اهضػػائع 

ـ   رقػـ مجػرد إهى اإلنساف يتحوؿ فعندما ،وأعقدها األوضاع أصعب مف اههاجس هذا  يػت
 ههويتػػػ  اهمميػػػز السػػػـ بإهغػػػاء وعمػػػر  وتاريخػػػ  كيانػػػ  إهغػػػاء أسػػػاس علػػػى معػػػ  اهتعامػػػؿ
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ـ   ما إذا فكيؼ ،اإلنساف يميز ما أخص هو اهنقاد تعبير حد   على فالسـ ،وهشخصيت   ت
 ! ؟ إهغاؤ 

 صػػورة تجسػػيد وأصػػب  ،اهسػػلوؾ هػػذا م ػػؿ إهػػى اهػػروائييف مػػف اهعديػػد أشػػار هقػػد
 أبػػػػرز مػػػػف اهػػػػذات عػػػػف واهبحػػػػث ،اهمتعػػػػددة بصػػػػور  األنػػػػا مػػػػ  اهتعامػػػػؿ وكي يػػػػ  اآلخػػػػر

 ولسػػّيما باهسػػلط  اإلنسػػاف ع قػػ  أف كمػػا ،اهعربيػػ  اهروايػػ  فػػ  اهموضػػوعي  اهمهيمنػػات
 أغلػػػب فػػػ  – ما لػػ  ومازاهػػػت – وحظهػػػا نصػػيبها أخػػػذت وشػػػائك  قائمػػ  ع قػػػ  اهم قػػؼ
 وتصػويرا   اهمرفػوض واقعػ  فػ  اإلنسػاف هميسػاة تجسيدا   اهروائ  اه ف كاف فإذا ،اهروايات

 ؟ اهواق  هذا هتغيير تي ير  فماهو ،صورها أبش  ف  هها
 تحمػػػؿ علػػػى اهروايػػػ  قػػػدرة علػػػى تؤكػػد مقوهػػػ  اه قافيػػػ  األوسػػػاط فػػػ  شػػػاعت هقػػد

 فػػ  اهحاصػػؿ اهتغييػػر اسػػتيعاب علػػى قػػدرتها بمعنػػى ،(9)اهتغييػػر بضنػػ اهعصػػر، نػػبض
 علػى اإلنساف هد  اهقدرة مف نوع خلؽ وباهتاه  ،ما عصر   ف  اإلنسان  اه كر مقومات
 نشػيت اهػذ  اهمجتمػ  تغييػر عػف صػارخا   تعبيػرا   كانت نشيتها ف  فاهرواي  ،واقع  تغيير
 اهروائػ  تسػاعد ظػروؼ   فػ  إل يػتـ ل غييراهت هذا ،(10)وتقاهيد  اهمجتم  هذا ورؤي  في 

 يػػتـ وهكػ  ،اآلخػػريف إهػى بػػ  اهخػاص صػػوت  إيصػاؿ علػػى وقدرتػ  معوقاتػػ  تجػاوز علػى
 معانػػاتهـ ومعرفػػ  - مػػنهـ جػػزء   وهػػو – اهمجتمػػ  صػػ وؼ فػػ  اهتوغػػؿ مػػف هػػ  لبػػد   ذهػػؾ

 اهػدوؿ تػاريخ ،اهمجتمػ  تػاريخ ،اإلنسػاف تػاريخ ،اهتػاريخ تزييػؼ يحػاوؿ مػف كػؿ   ومحارب 
 هنيػػػؿ واهمناضػػػل  اهمكافحػػػ  اهشػػػعوب تػػػاريخ ،ذهػػػؾ كػػػؿ وقبػػػؿ واهقػػػادة واألمػػػراء واهملػػػوؾ
 اهروايػ ))فػػ بػ  واهتحػاـ هلواقػ  انتمػاء ف مػ  ،(11)اهتػاريخ أخطػاء تصػح  فاهروايػ  ،حقوقها
 األشػػكاؿ بقيػػ  مػػف طرحػػا   أك ػػر ومازاهػػت كانػػت( ومضػػامينها أشػػكاهها شػػتى فػػ ) اهعربيػػ 
 اهواسػ  اهشػاؽ بنضاه  اهتاريخ  اهتصاقها حيث مف فه  ،اهعرب  نسافاإل هواق  األدبي 

 واهسػػرق .. واهػػذؿ والحػػت ؿ ،والسػػتغ ؿ اهقهػػر ضػػد.. اهحػػب مػػ .. وقيمػػ  ن سػػ  مػػ )
 جيػدة صػورة مػف أك ر وتقدـ قدمت( اهمجد  وغير اهمجد  اهنضاؿ... واهجش  واهنهب

 علػػػػى مباهغػػػػ  اهطػػػػرح هػػػػذا فػػػػ  وهػػػػيس ،اهمعاصػػػػر اهعربػػػػ  اهتػػػػاريخ أبعػػػػاد توضػػػػي  فػػػػ 
 إهػػى هػػيس باهتػػاه  ترشػػدنا أف يمكػػف كاتػػب أ  وهتجربػػ  جيػػدة دراسػػ  ألف ذهػػؾ ،اإلطػػ ؽ

 .(12).((أيضا   واأليديوهوج  اهطبق  وانتمائ  بؿ فحسب( ذات )
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 : االحتالل بعد العراقي الروائي املشهد -
 بعػػػد مػػػا عػػػراؽ فػػػ  اهمتػػػدهور األمنػػػ  واهوضػػػ  القتصػػػادي  األزمػػػ  ظػػػؿ فػػػ  
 اه قػاف  اهمشػهد عػف اهك يػروف يتسػاءؿ ،يوميػا   اهبشر مف اآللؼ يحصد اهذ  الحت ؿ
  ؟ األحداث ف  ودور  الحت ؿ قبؿ واضح  بصمات  ترؾ اهذ  اهعراق 

 ،عػانى مػا عػانى قػد اهعراقػ  اهشػعب  إف  : نقوول التساؤل مثل عن ولإلجابة
 علػػى قػػادرا   يكػػوف وهكػػ  – الحػػت ؿ ظػػروؼ ظػػؿ فػػ  – اهك يػػر اهك يػػر يعػػان  ومػػازاؿ
 تمػرد  وهػيعلف واهخػوؼ اهصػمت حػدود يختػرؽ أول    ػور  فعؿ   مف ه  لبد   أزمات  تجاوز
 اه صػػػائؿ بػػػ  تقػػػوـ اهػػػذ  اه ػػػور  اه عػػػؿ إف ، انيػػػا   واهغطرسػػػ  اهظلػػػـ أشػػػكاؿ كافػػػ  علػػػى

 اإلنساف أزم  أف إهى اهبعض يذهب وقد ،وشعبي  جماهيري  تعبئ  إهى بحاج  اهمجاهدة
 هػذا هػ  يػؤمف عمػؿ   عف اهدؤوب وبح   وأماف س ـ نقط  ف  هلعيش ومحاولت  عراق اه

 ورّبمػػا ،اهروائػػ  اه ػػف ولسػػّيما وعلومهػػا اه قافػػ  مصػػادر عػػف يبعػػد  بػػيف ك يػػؿ السػػتقرار
 هػػػذ  خضػػػـ فػػػ  أنػػػ  ن سػػػ  هوجػػػد قلػػػي    فكػػػر هػػػو هكنػػػ  ،اهطػػػرح هػػػذا مػػػف اهػػػبعض يسػػػخر

 هنػػا ،اهحيػػاة أجػػؿ مػػف أمػػؿ أو ضػػوء نقطػػ  إهػػى بحاجػػ  فهػػو واهمريػػرة اهحاهكػػ  اهظػػروؼ
 مػػف يكتبػػ  بمػػا ن سػػ  أمػػاـ ـاهمػػيزو  اإلنسػػاف هػػذا وضػػ  فػػ  هلروائػػ  اه علػػ  اهػػدور ينب ػػؽ
 وواقعػػ  ن سػػ  اكتشػػاؼ علػػى اهقػػدرة هػػ  تتػػي  وقصػػص حكايػػات شػػكؿ علػػى يسػػط ر  واقػػ 
 بػػػ جوان بعػػػض عػػػف اهتغاضػػػ  واإلع ميػػػ  اه ضػػػائي  اهقنػػػوات مػػػف اهك يػػػر تحػػػاوؿ اهػػػذ 

 .اهقضباف خلؼ تجر  اهت  تلؾ ولسّيما  اهسلبي 
 فػػاهعراؽ ،وجػػود  ممكنػػات كػػؿ وخنػػؽ بػػؿ اهعراقػػ  اه قػػاف  اهمشػػهد إعػػداـ تػػـ هقػػد

 ألركػػػاف اهمؤسسػػػ  ،اهقانونيػػػ  حمػػػوراب  بشػػػريع  ابتػػػداء   األزؿ منػػػذ حضػػػارت  بنػػػى اهػػػذ 
 اهعلػػـ ذروة هػػىإ وصػػول   وسػػومر بابػػؿ بيسػػاطير مػػرورا   ،آنػػذاؾ اهعراقػػ  اهمجتمػػ  وتنظػػيـ
 يػد علػى طاههمػا اهػذ  اهخػراب مػف اهػرغـ على،اهعباسػ  اهعصػر ف  وازدهارهما واألدب
 اهعلمػػػاء يقػػػؼ وهػػػـ ،ذهػػػؾ بعػػػد حظػػػ  نػػػاؿ اه قػػػاف  والزدهػػػار النتعػػػاش أف إل ،هولكػػػو
 كػؿ إهػى اهعػراؽ وصػؿ حتػى اهعلمػ  باهمستو  الرتقاء على عملوا بؿ ،األيد  مكتوف 
 .  أمجاد  واستعادة حضار  بلد   يصل  أف مايمكف
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 ومنابعهػا اه قاف  أسس بتدمير اهحضارة هذ  على اهقضاء تـ الحت ؿ ظؿ ف 
 اهعراقػػػ  اهعلمػػػ  واهمجمػػػ  اهػػػوطن  اهمتحػػػؼ بتػػػدمير شػػػرع عنػػػدما اهعػػػدو أراد  مػػػا وهػػػو

 هيعػػػػود ،اهبلػػػػد فػػػػ  اهعلػػػػـ سػػػػبؿ كػػػػؿ تػػػػدمير أ  ،واهمػػػػدارس واهػػػػوزارات اهوطنيػػػػ  واهمكتبػػػػ 
 وهدفػػػػ  اهعػػػػدو غايػػػػ  وهػػػػو ،اهجهػػػػؿ فػػػ  يتخػػػػبط اهػػػػدامس ظ مػػػػ  إهػػػػى هعراقػػػػ ا اإلنسػػػاف
ل ، رواتػػ  فػػ  طمعػػا   األسػػاس  كافػػ  طػػاؿ اهػػذ  اهػػدمار أف ن سػػر أف هنػػا يمكػػف فبمػػاذا وا 
 !؟ اهن ط وزارة من  است نيت اهوزارات

 واهعنصػر  اهطػائ   النقسػاـ ابتكػر اهعػدو صػاه  فػ  وتكػوف ،اهلعبػ  تتـ وهك 
 إعػػػداـ صػػػور مػػػف أخػػػر  صػػػورة وهػػػ  ،عليهػػػا  واهمحرضػػػ ههػػػا اهمؤيػػػدة اهشػػػعارات ورفػػػ 

 . اهبلد ف  اه قاف  اهمشهد
 بػاهتحولت يسػمى مػا أو،اهتحػوؿ فعػؿ إهػى ماسػ  حاجػ  فػ  اهمجتمػ  يكػوف هنا
 إهػػى اهعػػراؽ قسػػمت اهتػػ  اهزائ ػػ  واهطائ يػػ  اهعنصػػري  اهشػػعارات عػػف بعيػػدا   الجتماعيػػ 

 ... قسـ كؿ مناصر  بيف ه  حد   ل شرخا   ووضعت عدة أقساـ
 اهتػ  الجتماعيػ  اهتحػولت هػذ  ماه : نسيؿ أف اآلف مناسبا   يكوف قد)) وهكف

 فػػػ  تػػػداوهها هػػػ  فحػػػؽ فكرنػػػا أه هػػػا اهتػػػ  اهم هومػػػات مػػػف هػػػ  هػػػؿ اهكتابػػػ ؟ بهػػػا نػػػربط
 أـ اإلنتػاج، أـ ،اإلنسػاف هػو هػؿ يتحػوؿ؟ اهػذ  هذا ماهو هكف، ؟ وغموضها عموميتها

 .(13)((معا ؟ هذا كؿ أـ اهلغ ، أـ ،اهموجودات أـ ، قافت  أـ ،أدوات  أـ ،اإلنساف وع 

 جػػذر  تحػوؿ   يػتـ فحاهمػا   اإلنسػاف وعػ  هػػو األسػاس باهدرجػ  هنػا يهمنػا مػا إف
 اهواقػػ  لكتشػػاؼ أمامػػ  اآلفػػاؽ وفػػت  ،اهصػػحيح  أماكنهػػا فػػ  اهنقػػاط بوضػػ  وعيػػ  فػػ 

 هػذا عف خاص   قاف  هدي  ستتكوف ،الحت ؿ بعد يعيش  اهذ  اهمتدن  واهوض  اهسيئ
 واهموجػودات األدوات بمسػاعدة وتتحػرؾ سػتنمو اه قافػ  هػذ  ،عنػ  بعيػد غير وهو اهواق 
 اهنقطػ  هػذ  ،اهتحػوؿ نقطػ  إهػى وصول   واهتمرد اهمقاوم  فعؿ على تحرض  اهت  اه عاه 
 .  هلتحد  قابل  أخر  صورة إهى اإلنساف ستحوؿ اهت  ه 

 تكمػف – اإلنسػاف وعػ  فػ  الجتمػاع  اهتحػوؿ فعؿ – اتباهذ اهنقط  هذ  مف
 اهروائيػػػػ  اهكتابػػػػ  فػػػ  اهبػػػػارزة اهتاريخيػػػػ  فاألحػػػداث ،ذهػػػػؾ علػػػػى اهمقتػػػدر اهروائػػػػ  مهمػػػ 

  ػـ باهت ت  وعي  يبدأ ،يعيش  اهذ  اهواق  حقيق  أماـ اإلنساف ستض  اهحقيقي  بصورتها
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 وعنػػدما ،اهػداخل  اهتمػرد أساسػها   وريػ آهيػ  هديػ  سػينت  اهواقػ  بهػذا اهعميػؽ اهت كيػر إف
 بكػؿ ضػع   يواجػ  اهذ  اهحقيق  اإلنساف من  سيخلؽ خارج  على اإلنساف داخؿ ي ور
 اآلف، أبنائػػ  إهػػى مضػػى وقػػت أ  مػػف أك ػػر اآلف بحاجػػ  فػػاهوطف ،نريػػد  مػػا وهػػو  حريػػ
 جػػػرح أحػػػدهـ ويػػػداو  ،اآلخػػػر أحػػػدهـ يسػػػند اهػػػذيف،األقوياء ،فاهحقيقيػػػي أبنائػػػ  إهػػػى هكػػػف

ف اهواق  يكتبوف روائييف إهى بحاج  فنحف ذهؾ يتـ وهك  ،آلخرا  اهخياؿ بصيغ  كاف وا 
 شخصػػيا   تصػػورا   يتضػػمف إبػػداعيا   جنسػػا   إل)) هيسػػت فاهروايػػ  ،اهواقػػ  بصػػيغ  اهخيػػاؿ ل

 ينقػؿ وقػد اهتماس حدّ  اهواق  يقارب قد كمتخيؿ ينقل  فما وباهتاه .  هلمبدع وأدبيا   وفرديا  
 تصػور وضػ  فػ  منػ  إسػهاما   اهم حظػات بعػض هلقػارئ يقدـ أو وؼاهمخا بعض فقط
 .(14)((اهجديد هلمجتم  وقويـ سليـ

 فػػػػ  رأت اهماضػػػػ  اهقػػػرف بدايػػػػ  منػػػػذ اهحاصػػػل  اهجذريػػػػ  اهتاريخيػػػػ  فالنعطافػػػ 
 منتجػا   فيػ  رأت كمػا ،وواقعػ  اإلنسػاف عػاهـ إهػى ينتمػ  اجتماعيػا   منتجا  )) األدب  اهنص
 يمكننػػا هكػػذا.  أيضػػا   اجتماعيػػ  تاريخيػػ  مػػادة بػػؿ ،نظػػاـ مجػػرد تهيسػػ اهتػػ  اهلغػػ  مادتػػ 
 كتركيػػز األدب واقعيػػ  وفهػػـ ،اهػػنص مرجػػ  دراسػػ  نحػػو اهبحػػث أتوجػػ  سػػواء إنػػ  اهقػػوؿ
 فػ  اهػنص دراسػ  نحػو توجػ  أـ ،معػ  كمطابقػ  أو ،عليػ  كتيكيػد أو ،اهمرجػ  هػذا علػى

 علػػى اهتيكيػػد أف ذهػػؾ: قػػ هلوا اهػػنص انتمػػاء أسػػاس علػػى يػػنهض بحػػث فإنػػ  ،اسػػتق هيت 
 اهوقػػػػػت فػػػػػ  ويؤكػػػػػدها ،النتمػػػػػاء ع قػػػػػ  إهػػػػػى اإلشػػػػػارة يضػػػػػمر ،واهتميػػػػػز ،السػػػػػتق ؿ

 .(15).((ن س 
 ،الجتمػاع  اهتحوؿ أو اه ور  اه عؿ أوهي  يحدد اهذ  اهسرد  اهمسار هو هذا

 واهػػنص ،األوهػػى باهدرجػػ  اهواقػػ  هػػذا إهػػى اهكاتػػب انتمػػاء هػػو واقعػػ  إهػػى اهػػنص فانتمػػاء
 اهخيػاؿ ب عػؿ ويذوب ينصهر اهذ  اهواق  هذا اهمعيش، اهواق  مف منب ق  تجرب  وائ اهر 

 هلواقػ  األقصػى ارتػداد  عػف يعلػف – األحػواؿ كػؿ ف  – هكن  اهسردي  اهكتاب  يسـ   اهذ 
 كػؿ عػف اهتغاض  الستطاع  قدر يحاوؿ بيت  جدراف داخؿ وهو اإلنساف حياة واقتحاـ

 قبػؿ إنهػا.  رسػاه  أو فكػرة أو موضػوعا  )) هيسػت فاهروايػ  ،أسػوار  حػدود خارج يجر  ما
 طاقاتػػ  كػػؿ فيػػ  وتحػػرؾ اهروائػػ  كيػػاف تهػػز حميمػػ  وجوديػػ  إنسػػاني  تجربػػ  شػػ ء كػػؿ

 أبعادهػػا بكػػؿ لكتشػػافها محاوهػػ  فػػ  منهػػا انط قػػا   فيكتبهػػا واهتخيليػػ  واهتيمليػػ  اإلبداعيػػ 
ف حتػى واقعػ  عف زؿبمع يعيش ل واهروائ  ،(16).(( والجتماعي  اهن سي   خػارج ُن ػ  وا 

 هػػذ  ،بػػاهوطف بػػاألرض، اإلنسػػاف صػػل  ،بػػ  تربطػػ  قويػػ  صػػل   مػػ  أف إل اهواقػػ  هػػذا
 واقعػػ  عػػف اإلنسػػاف اغتػػرب كّلمػػا تتعمػػؽ ورّبمػػا األحػػداث مػػ  وتنمػػو تكبػػر اهتػػ  اهصػػل 
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 منػػذ أ  ،اهحدي ػ  اه قافػػ  فػ  مهمػػا   موضػوعا   الغتػػراب يصػب  أف)) غريبػػا   وهػيس ،قسػرا  
 اهت  واهمؤسسات ومجتمع  بن س  ع قات  ف  عاجزا   أصب  اإلنساف إف هيغؿ أعلف أف

 الغتػراب اسػتحاؿ بػؿ ،واههامشػي  اه نتمػاء مػف نوعػا   انتمػاؤ  اسػتحاؿ حتى إهيها ينتم 
 وهيػدغر، وكركيغػارد ونيتشػ  مػاركس مػف كػؿ عنػد مهمػا   موضػوعا   هيغؿ إهى باإلضاف 
 والن صػاؿ واهتمرد واه معنى واهرفض واهقلؽ واهعجز اغاه ر  بموضوعات هؤلء فانشغؿ

 اهموضػػوع بهػػذا اهمسػػاس حاوهػػت اهتػػ  اهروايػػات هػػ  وك يػػرة ،(17).(( اهػػخ..  اهعزهػػ  أو
 اإلنسػػاف بػػيف اهع قػػ  انعػػداـ وهعػػؿ ،بػػاهوطف اإلنسػػاف ع قػػ  علػػى األضػػواء تسػػلط وهػػ 

 بػػر إهػػى اهبلػػد إيصػػاهها وفػػ  افيهػػ اه قػػ  وانعػػداـ بػػؿ اهسػػاح  فػػ  اهما لػػ  اه عليػػ  واهسػػلط 
 بمعػػزؿ ن سػػ  اهعراقػػ  اإلنسػػاف وجػػد  ػػـ ومػػف ال نػػيف، بػػيف هائلػػ  قطيعػػ  أحػػد ت األمػػاف
 . حيات  ومتطلبات يت ءـ بما وجود  ممكنات يصوغ وراح ،عنهـ

 اهػوأد بحاهػ  نسػمي  أف مػايمكف إهى منهـ اهم ق يف ولسّيما اهك يروف تعرض هقد
 وهػو ،اإلعداـ مقصل  ف  ووضعها اهعراقي  اه قاف  تشري  لىع الحت ؿ عمؿ ،اه قاف 

 اهغربػػ  وفػػ  ،وألبنػػائهـ ههػػـ آمػػف مػػ ذ   عػػف بح ػػا   مػػنهـ اهك يػػريف هجػػرة فػػ  سػػببا   كػػاف مػػا
 ،اهمػػ ذ ذهػػؾ فػػ  اهبقػػاء بحجػػ  أخػػر  مػػرة اصػػواتهـ تكمػػـ عنػػدما اهمعانػػاة حجػػـ يتكشػػؼ
 وقػػد و قافػ  ، وفكػػرا   جسػدا   عنػ  بعػػداهم ووطنػ  اإلنسػػاف/ اهكاتػب بػيف اهع قػػ  تبػرز هنػاؾ
نحػػف : )) بقوهػػ  هلكتابػػ  األسػػاس اهػػداف  عػػف اهربيعػػ  مجيػػد اهػػرحمف عبػػد اهروائػػ  عبػػر

نكتػػب بػػداف  مػػف داخلنػػا ومػػف ضػػمائرنا وهػػـ يطلػػب أحػػد منػػا ذهػػؾ، وطنيتنػػا وحبنػػا هبلػػدنا 
علػػػػى اهػػػػدور اهحضػػػػار  واهتػػػػاريخ  هوطننػػػػا هػػػػ  اهعوامػػػػؿ  وخوفنػػػػا عليػػػػ  وعلػػػػى أهلنػػػػا، 

واهمسػػببات اهسػػاخن  اهتػػ  تجعلنػػا نكتػػب، هػػذ  حػػاهت  اهشخصػػي  علػػى األقػػؿ اهتػػ  هػػ  
وهيػػػدة اسػػػتق هيت  اهتػػػ  اعتػػػز بهػػػا. وهنػػػاؾ غيػػػر  مػػػف ينطلػػػؽ بتنسػػػيؽ مػػػا مػػػ  اهجهػػػ  

نحػػػف نقػػػرأ ونػػػر  ونتػػػاب  ونتيمػػػؿ ونخػػػرج  ػػػـ   وهػػػذا حقػػػ . ،اهسياسػػػي  اهتػػػ  ينتمػػػ  إهيهػػػا
 اهػػوطف ال نػػيف، بػػيف اهجدهيػػ  اهع قػػ  هػػذ  عػػف تعبيػػر ؛؛خيػػر هػػذا وكػػاف، (18)نكتػػب((
 . اآلخر عف أحدهما فصؿ يمكف ول ببعضهما مرتبطيف كائنيف بوص هما واإلنساف
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 :   اخلامتة
 

 ،اهعشػػريف اهقػػرف بدايػػ  فػػ  اه قافيػػ  اهسػػاح  فػػ  اسػػت نائي  أهميػػ  اهروايػػ  احتلػػت
ف  دورهػا خػ ؿ مف األهمي  هذ  برزت ،بك ير اهزمف هذا ماقبؿ إهى يعود وجوها كاف وا 
 معػػاهـ خلػؽ إمكانيػ  إهػى يشػير اهػذ  اهنحػو علػى وانعكاسػات  اإلنسػاف واقػ  صػياغ  فػ 

 اإلنسػاف فيػ  فقػد اهػذ  اهميسػاو  واقػ اه ظػؿ  ػ ف ،اإلنسػان  اه كػر فػ  واضػح  رؤيويػ 
 عػػػػف اهبحػػػػث وسػػػػياقات اهتغييػػػػر ه عػػػػؿ اه علػػػػ  اهمجسػػػػد وصػػػػ  ب  اهمتميػػػػزة خصوصػػػػيت 

 ،يسيرا   أمرا   ومحدداتها اه قاف  عف اهحديث يعد هـ ؛ كريم  ةحيا ف  اهمشروع  األهداؼ
 أف إل! فيػ ؟ أمػاف ل وطػف فػ  بقائػ  جػدو  عػف بح ػا   يتخػبط اه قافػ  هػذ  صان  ماداـ

 اهتػػ  اهمرجعيػػ  بوسػػاط  تحػػدد اإلنسػػان  واهمجتمػػ  اهروائػػ  اهػػنص بػػيف اهقائمػػ  اهع قػػ 
 .اهروائ  واهحدث يت ءـ اهذ  هنحوا على ويشكلها اهسردي  مادت  اهنص منها يستق 

 حكايتػ  ،ومكػاف زمػاف كػؿ   فػ  اإلنسػاف حكايػ  ،حكايػ  يسرد اهروائ  فاهخطاب
 اهػػذ  اهعػػدو/ واآلخػػر اهسػػلط  ولسػػّيما اآلخػػريف مػػ  ،ن سػػ  مػػ  ،اهخيػػاؿ مػػ  اهواقػػ ، مػػ 
 اهمحػددات هػذ  كػؿ إهػى انتمائ  حكاي  ،مع  متكافئ  غير ،حادة مواجه  ف  ن س  وجد

 وغػدا يػرحـ ل تيار أماـ ن س  اإلنساف وجد فلقد ،النتماء هذا طبيع  عف اهنظر غضب
 اهمصػػػدر اهحكايػػػ  كانػػػت كمػػػا ،اهبقػػػاء بحجػػػ  حكايتػػػ  يصػػػوغ أف إهػػػى ماسػػػ  حاجػػػ  فػػػ 

 جماعيػػ  إبػػادة فػػ  اهنسػػاء رقبػػ  علػػى سػػي   شػػهريار سػػّلط أف بعػػد شػػهرزاد هبقػػاء اهوحيػػد
 ! ؟ اهجماعي  هإلبادة ذريع  خيانتها بذهؾ متخذا   اهمرأة:  اسم  جنس مف انتقاما

ف – فيهػا وتغػرؽ بػؿ األحػداث ف  تغوص روايات إهى بحاج  إننا ،نعـ  كػاف وا 
 وهػػـ فليكتبػػوا ،عنػػ  يتخلػػوف ل أبنػػاء   هلػػوطف بػػيف نػػؤمف وهكنػػا – اآلف ممكػػف غيػػر هػػذا

  موقػػ أ  مػػف ،يهػػـ ل ،داخلهػػا أو اهمػػوت سػػاح  خارج،منػػ  قريبػػوف وهػػـ ،عنػػ  بعيػػدوف
 اإلنسػان  اهػوع  ت ػت  عف اهوحيد اهتعبير ه  فاهكتاب  ،يكتبوا أف نريد  ما كؿ ،يكتبوف
 تػػـ ومػػا ُكتِػػب بمػػا يلػػتحـ وهػػو اإلنسػػان  اه كػػر توعيػػ  فػػ  اهمكتػػوب أ ػػر معرفػػ  وباهتػػاه 
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 وهػو ،اهػوطف فػ  واه نػاء اهبقػاء مبػررات إيجػاد على اهقادر هو اهوع  هذا ،عن  اهتعبير
 واهػذيف ،اهػوطف داخػؿ هػـ اهػذيف اآلخػريف علػى اهتػي ير يػتـ عنػدما دت اسػتعا على اهقادر

 بداي  واهتمرد ،اهتمرد أساسها واه ورة  ورة، فاهكتاب  ،اهحياة على ذات  اهوقت ف  يصروف
 ،اهػػبعض فيهمػػا سػػقط اهلػػذيف واهخػػداع اهزيػػؼ تكشػػؼ روايػػات نريػػد ،والسػػتق ؿ اهتحػػرر
 اهتػػ  واألهػػداؼ واهمبػػادئ اهقػػيـ ترسػػيخ علػػى مػػؿتع روايػػات ،بعػػد فيمػػا اهخديعػػ  واكتشػػ وا
 شػػػعائر عػػػف بعيػػػدا   ،وتعزيزهػػػا اهػػػوطف هػػػذا أبنػػػاء بػػػيف وطنيػػػ  وحػػػدة إقامػػػ  علػػػى تشػػػج 

 أقساـ إهى اهبلد قسمت اهت  واهطائ ي  اهعنصري  عف بعيدا   ،وتكت تها األحزاب وطقوس
 تػؤ ر روايػات ،اهوطنيػ  اهمشػاعر ت تيػت فػ  وأ رهـ اهتقسيـ هذا ف  دورهـ وتوض  عدة
 ضػمف روائيػ  وأحػداث شخصػيات فػ  ميسػات  يقػرأ وهػو بها ويتي ر اهعراق  اإلنساف ف 

 . تحديدا   عراقييف ومكان  فضاء
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 اهلىامش :
                                                      

 . 29 ،اهعربي  اهرواي  ف  اهملحمي  اهتجليات (1)
 .9 ،اهرواي  فف (2)

 .12 ،األح ـ انكسار (3)
 .144 ،اهعشريف اهقرف نهاي  اهعربي  اهرواي  ف  اه جائعي  اهرؤي  (4)

 . 16 ،اهقصص  اه ف أع ـ (5)

 . 55 ،اهنص معرف  ف  (6)

 . 22 ،اهحدي   اهسرد نظريات (7)

 . 58 ،اهسرد تقنيات ف  بحث– اهرواي  نظري  ف  (8)

 . 9 ،اهرواي  عصر:  ينظر (9)
 . 18 ،ف.ـ:  ينظر (10)

 . (اهروائ  اهتشكيؿ جماهيات) كتاب ف  عبيد صابر محمد هلدكتور وه مق (11)
 . 15،اهمعاصرة اهعرب  اهرواي  ف  اه ور  اهموقؼ (12)

 . 116 ،اه جائعي  اهرؤي  (13)

 . 44 ،واهشكؿ اهموق  – اهراو  (14)

 . 26 اهخطاب، وتميز اهحكاي  خصوصي  بيف اهعربي  اهرواي  فف (15)

 .36-35 ،واهواق  اهحلـ بيف اإلنساف متاهات – اهعربي  ف اه قا ف  الغتراب (16)

 . 198 ،ف.ـ (17)

 .اهروائ  اهعراق  عبد اهرحمف مجيد اهربيع  (18)
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 : املصادر واملراجع
 كتػاب ،2ج ،نويػ  ع ماف:  ترجم  ،توماس داناه  – توماس هنر ،اهقصص  اه ف أع ـ -1

 . 1979 ،(337) اهه ؿ

/  1ط ،بركػات حلػيـ ،واهواقػ  اهحلػـ بػيف اإلنسػاف متاهػات – بي اهعر  اه قاف  ف  الغتراب  -2
 .   2006 ،بيروت ،اهعربي  اهوحدة دراسات مركز

 ،عمػػاف اه قافػػ ، وزارة ،1ط ،فريحػػات جبػػر مػػريـ ،اهعربيػػ  اهروايػػ  فػػ  اهملحميػػ  اهتجليػػات -3
2005  . 

 األبحػاث مؤسسػ  ،1ط اهعيػد، يمنػى اهروائػ ، اهسػرد ف  بحث - واهشكؿ اهموق  – اهراو  -4
 . 1986 ،بيروت ،اهعربي 

اهوحػدة، شػبك   –اهروائ  اهعراق  عبد اهرحمف مجيد اهربيع ، حاور  : هشاـ عودة، عماف  -5
 اهبصرة. 

 مكتبػػ  منشػػورات ،1ط ،اهموسػػو  جاسػػـ محسػػف ،األدبػػ  اهنػػوع فػػ  مقػػاؿ اهروايػػ  عصػػر -6
 .  1985 ،بغداد ،اهتحرير

 ،واهنشػػر،بغداد هلترجمػػ  اهمػػيموف دار درويػػش، محمػػد: ترجمػػ  وهسػػف، كػػوهف ،اهروايػػ  فػػف -7
1986    . 

،دار اآلداب، 1فف اهرواي  اهعربي  بيف خصوصي  اهحكاي  وتميػز اهخطػاب، يمنػى اهعيػد،ط -8
 .1998،62بيروت، 

 ،اهجديػػدة اآلفػػاؽ دار ،2ط ،اهعيػػد يمنػػى ،األدبػػ  اهنقػػد فػػ  دراسػػات – اهػػنص معرفػػ  فػػ  -9
 . 1984 ،بيروت

: اهمعرفػ  عػاهـ سلسل  ،مرتاض اهملؾ عبد ،اهسرد نياتتق ف  بحث – اهرواي  نظري  ف  -10
 . 1998 ،اهكويت ،240

 اهكتػػػب سلسػػػل  ،اهموسػػػو  جاسػػـ محسػػػف،اهمعاصرة اهعربػػػ  اهروايػػ  فػػػ  اه ػػػور  اهموقػػؼ -11
 .1975 ،بغداد ،هلطباع  اهحري  دار ،(89) اهحدي  

 علػػىاأل اهمجلػػس ،محمػػد جاسػػـ حيػػاة : ترجمػػ  ،مػػارتف والس ،اهحدي ػػ  اهسػػرد نظريػػات -12
 . 1998 ،اهقاهرة ،هل قاف 
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 البيئت القصصيت واللغت
 ( لـ محد صبحل(املالذاث)قراءة يف قصص )

 
 
 

 ورًب مهمػػً   ػػا ئاػػ ل بيقصػػؿ بية  ػػا وترػػهـ  ػػا  اػػ ر  تػػي ي بيئة ػػق بية  ػػةق 
وةػاهض نا ػر بيمنػ ف ئخ  ػةق  ، ور بيصا  ر بيرر ةق بألخرى  ا بيص يـ بية  ا

أهمةػق بيمنػ ف  ػا وب ػ  ) ذ  ف ) ،مرنزةق وأر رةق  ا تمثةؿ بيئة ق وبيتصئةر نػف ريةتهػ 
صال ق بإلار ف ئ يمن ف   ،بألمر تائجس مف نواه مقهومً  ةةوـ نلى بالختالؼ وبيمئ ةاق

 ذ تتجلػػى  ػػا بيق ػػ ل بيمػػ ةاا ئمم ررػػق مطئونػػق ئطػػ ئ   :تختلػؼ مػػف   ػػ ل  يػػى  خػػر
نلػػػى  ،حةػػػل بياػػػ بل بيخقػػػةض نلػػػى مرػػػتوى بي ػػػول وحػػػ   بألمناػػػق بيمػلةػػػق ،بيم ةاػػػق

  ألم بل بيوبرصق بيمقتوحق اقترض بيا بل بيصػ يا  ،ننس تجلة ل هذه بيصال ق  ا بيرةؼ
بألمػػػر بيػػػذي ةئػػػرز ياػػػ  ثة  ػػػق بيمنػػػ ف  ،ممةػػػز   ػػػا بيجلػػػوس وبيطصػػػ ـ ومم ررػػػ ل رػػػلونةق

 .(1)((ورطوته نا  أ ح ئه
ومػػػػف ثة  ػػػػق بيمنػػػػ ف هػػػػذه وتمثةربتهػػػػ  توي ػػػػ ل مجمونػػػػق مػػػػف بيخػػػػوبص بيتصئةرةػػػػق 

لػػه  ػػا بيمجػػ ؿ بية  ػػا وبيق ػػ ل بيرػػر ي اػػل حػػ و  ت خ   ،وبي اليةػػق وبيرػػة  ةق بيتػػا نو 
بيخػػوبص  ػػا هػػذب بيمجػػ ؿ  ذ جصلػػل مػػف بيمنػػ ف  وتصػػ   خ  ػػةق بالاقتػػ ه مػػف أهػػـ هػػذه

مج ال مقتوح  يالجته   ويلت وربل بيمتص    بيتا يـ ت ؿ  يى ح   ئلور  اظرةق ن مق ))
 .(2)(( ا بيق  ل

 ف نا ػػر بيمنػػ ف ةػػ خؿ  ػػا مصظػػـ نا  ػػر بيرػػر  بيتػػا ت ػػترؾ  ػػا تنػػوةف 
ال ةصةش ماصػزاًل نػف ) هو ) ،وةتق نؿ مصه  وةيثر  ةه  وةوجه مصطة ته  أحة ا ً  ،بية ق

امػػػ  ةػػػ خؿ  ػػػا نال ػػ ل متصػػػ    مػػػ  بيمنواػػػ ل بيحن  ةػػػق يلرػػػر   ئػػ  ا نا  ػػػر بيرػػػر  وبل

سناء سلمان عبد الجبار                                                                                        م. 
 ن

جامعة تكريت/ كلية اآلداب                               
 ن
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مػف  وف وال وجو  يلمنواػ ل بية  ػةق  ،(3)((خ ة ل وبألح بل وبيرية ل بيرر ةقن ي 
 .ح ور بيصا ر بيمن اا  ةه 

لمنػػ ف ورئمػ  تتةػػ ـ نال ػق بيمنػػ ف ئ ي خ ػةق ئو ػػقه  أهػـ هػػذه بيصال ػ ل يمػػ  ي
وتػػػتمخض هػػػذه بيصال ػػػق نػػػف  ، ػػػا  طػػػ ر بي خ ػػػةق مػػػف  ور مرنػػػزي  ػػػا ئاػػػ ل بية ػػػق

ػر )حةػل ) ،اتةجق مهمق نلى  صة  بيئا ل وبيت نةؿ  ف نال ػق بي خ ػةق ئ يمنػ ف تتقج 
نئةػرًب  ، تصتمػ  نلةهػ  بية ػق بنتمػ  بً (4)((نف ريى مو ػونةق وذبتةػق  ػا ت ػنةله وئاةتػه

 . ا برتنم ؿ  روط اج حه 
ا أف بيئة ػػق بية  ػػةق ال ترػػتطة  بيةةػػ ـ ئػػ وره   ػػا تررػػة  ح ػػور ال ػػؾ  ػػ

ئو ػػػقه   يةػػػق  ،نا ػػػر بيمنػػػ ف  ػػػا بيصمػػػؿ بية  ػػػا مػػػف  وف أف تصتمػػػ  نلػػػى بيلػػػػق
وبيلػػػق نمػػ   ،بيتصئةػػر بيمصتمػػ    ػػا  ظهػػ ر  ػػور  بيمنػػ ف وحر رػػةته  ػػا مرػػ حق بيةػػص

م ل ةاو  نف ن يـ مخزوف ػ ناز ػ مجر  مف بيصال)ت قه  رةزب   رـ  ا هذب بإلط ر)
 ، نمػػ  أاهػػ   ػػا بيماظػػور بيقلرػػقا ذبل نال ػػق ئػػ يوجو   ذ )) ف(5)((بيوب ػػ  وةحػػؿ محلػػه

 .(6)بيلػق ها مموى بيوجو  ومرناه((
 ف بيلػػػػق تظهػػػر  ػػػا بيمنػػػ ف بية  ػػػا نئػػػر مجمونػػػق مػػػف بيورػػػ  ؿ وبأل وبل 

بيلػػق مػف  ورئمػ  ةنػوف بيو ػؼ  ػا مة مػق هػذه بيورػ  ؿ وبأل وبل بيتػا ةمن ػف ،بيرر ةق
  يو ػػؼ ورػةلق بيةػػ ص يت ػػوةر بيمنػػ ف وئةػػ ف جز ة تػػه  ،بيتصئةػر بيوب ػػن نػػف بيمنػػ ف

، وئةػػػ ف مػػػ ى تػػػمثةره وحةوةتػػػه  ػػػا ئاػػػ ل بية ػػػق واج حهػػػ   ػػػا بيو ػػػوؿ  يػػػى (7)وأئصػػػ  ه
 .بيمتلةا

  ػػال نلػػى ، ف مػػ  ةمػػان بية ػػق هوةػػق بالاتمػػ ل  يػػى بيتػػربل بإلئػػ بنا بيمتمةز
يمػػ  يهمػػ  مػػف  ،هػػو بي ػػ ؽ بيقاػػا وبيو ػػ ل يلئة ػػق ،بيمصرو ػػقمرػػتلزم ل و ػػروط بإلئػػ بع 

أثػػػر ئػػػ يع  ػػػا  نطػػػ ل بيتجرئػػػق نمةػػػً   اةػػػً  ة ػػػؿ  يػػػى اه ةػػػق بي ػػػصةربل بي  ةةػػػق يلحػػػ ل 
بيػذي   ةو ر يلة رئ بيمتذوؽ  ر ق برتةئ ؿ بيح ل ئ ػور  بيم ػ رنق  يػى بيحػ    ،بيرر ي

 .ه جزلًب مف بيح ل أو م  رنً   ةهةجصل
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يلةػػ ص حمػػ   ػػ ين و ةػػق يئة تهػػ  وماتمةػػق يهػػ   (8)((بيمػػالذبل)ن اػػل مجمونػػق )
ها بيمحور بيمن اا بيذي  برل حويػه أحػ بل بية ػص  (بيةرةق) ن ال  ،باتم ًل ح رم ً 

ئ بنً  مف خاليه   .بيتا نئةل ئرب حته  وتاقرل  ا ً  وحة ً  وبل
 تػو ر ،ويصؿ وب صةق بية ص زب  ًب    ه جصؿ  خ ة ته تنتر  مالمػن مميو ػق

 ػ )جوةئر( بيذي طرحه بية ص   ،يلة رئ  ر ق بيمص ة ق بي  ةةق وبيتص طؼ بيصمةؽ مصه 
نئػػػر زمػػػف هػػػ  ئ ورػػػ نف ومخةػػػؼ  (،بألاقػػػ س)مصػػػ  اًل مو ػػػونةً  يلػػػػرب   ػػػا   ػػػق 

مػػػف خػػػالؿ  ،ةرػػػةط  ػػػا موجػػػق مػػػف بأل نػػ ر وبألح رػػػةس بيمتا   ػػػق بيمت ػػػ رئق (بيلةػػؿ)
 : ربع ناةؼ ئةف بيصةؿ وبيص طقق

 .(9)اب عمى اتساعو فولج مصارعًا ارتباكوفتحت الب
 كان يبحث عن بداية مناسبة لمدخول عمى نحو مقبول وغير مباشر إلى

 .(10)كل البدايات سيئة وقاسية ،فمم يفمح ،ما يريد أن يقول
ـ  )و .أاموذجػػػػً  يلجمػػػػ ؿ بيةػػػػروي بيممػػػػزو  ئخجػػػػؿ أئػػػػ ي (  طمػػػػق) ةمػػػػ  ن اػػػػل  أ

 -هذب بيخةط بيذي ةرػتا   يػى باتظػ ر بألمػؿ ،لبيخةط بيق  ؿ ئةف بيحة   وبيمو  (  رس
ػػ    ػػؿ بيػػذي نئ ػػر ئئن ،( بيػػذي ةمتلػػؾ ح ػػوره مػػف خػػالؿ طقلػػه ػػ رسبيػ  ػػ  )   ػػه نم 

 : ا اةله (جوةئر)
 ثم إلى نقنقة ،استحال الصراخ العنيف إلى نحيب محشرج متقطع

 مكتومة كاستغاثات مبيمة لكائن إنساني يذوب ذعرًا في ظممة الخارج
 .(11)الحالكة

يةػػ  نػػ ف بيةػػ ص   ةةػػً  ومتمناػػً  ناػػ م  خلػػؽ هػػذه بيحرنػػ ل بيمتوبزاػػق  ػػا ئنػػ ل 
 ن اػل يحظػق بال ػط بـ بألويػى  ،بيذي جر   مربحؿ برتةئ ؿ بيح ل ػ بيم ػةئق ،بيطقؿ

احةػػػػ  مح ػػػػر  )ثػػػػـ تمثػػػػؿ بيحػػػػ ل وبرػػػػتةص ئه وبحتػػػػوبيه  (،ئ يحػػػػ ل )بي ػػػػرب  بيصاةػػػػؼ
 (.ةق منتومقاةا)ثـ بإلةم ف بياه  ا ئ ية ر  (،متةط 

وةرػػػػتمر  ػػػػربع بيحةػػػػ   وبيمػػػػول  ػػػػا  طػػػػ ر بيترنةػػػػز نلػػػػى بيئة ػػػػق ئموب ػػػػق ته  
حةػػل بيطقػػؿ بيمػػرةض ئحػػ   بي ػػجر   هػػو  (،تلػػؾ بي ػػجر  بيمئ رنػػق)بيمن اةػػق  ػػا   ػػق 
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ألاه  بيوحة   بيةػ  ر  نلػى أف  ،ةتمرؾ ئه  ئ نؿ ةوحا ئماه  بيئ ةؿ بيوحة  يلحة   نا ه
 .رع بأل  بر وبيق وؿ مف أجؿ  ثئ ل بيوجو  وتونة هوت   ،تمان بيحة   ئ رتمربر

 (بيطقػػؿ ػ بي ػػجر )تمنػػف بيةػػ ص مػػف خلػػؽ  طئػػةف مػػوجئةف  ػػا   ػػ ل بيمنػػ ف 
 ،  يةطئػػ ف بيموجئػػ ف ةتاػػ  ربف ،وخلػػؽ ئةاهمػػ  هػػذب بيتوب ػػؽ بيػػذي ةختلػػؼ وماطػػؽ بأل ػػة ل

 ،مقػر بل بيحةػ   ينف بية ص  أرب  ئهذب أف ةلػا  وباةف بيطئةصق ية ا  تويةقً  ج ةػ ًب  ػا
  يت ػػ ؽ بيطقػػؿ بيمنػػ اا ئ ي ػػجر  مػػ  هػػو  ال   ربؾ نمةػػؽ مػػف أاػػه مهػػ   ئػػ يمول نئػػر 

 :هذب بيو ؼ
 .(12)عينان ضيقتان يشع منيما بريق زاخر باالندىاش والقمق

 (بي ػػػػجر ) صلةػػػػه أف ةحػػػػ وؿ  يػػػػػ له ئػػػػ المتزب  بين مػػػػؿ ئرمػػػػز بيحةلػػػػق بيمرػػػػتمر  
و   ُنتئل بية ػق ئلػػق تطقػن  ػ نرةق ور  ػق  ، ق بيئة قئط  ته  بيمن اةق بيمرتم   مف ثة 
 .تاللمل م  روه بيمن ف وطئةصته

وترػػتمر يصاػػق بالاتظػػ ر ئتةح لبتهػػ  بيمن اةػػق متوهجػػق   تلػػق ذبل يػػػق مػػيثر   ػػا 
وتئةػى أاظػ ر  ،يتتحوؿ  يػى يصئػق يذةػذ  تا ػن أيمػً  وحزاػً  ونئرةػ ل (،  ق )رقر بيصو  

يت ػػا  ماهػػ   ػػئحً  يػػػ  ،مرنػػز   ػػا اةطػػق مػػ   ػػا بيالمنػػ فبيصجػػوز بيمته ينػػق  ػػا بية ػػق 
ػص  مػف أزمػق  (ن   ػق) ةم  ن ف ن ـ بنتػربل  ،بألمؿ بيماتظر (ن مؿ) نػ ماًل ج ةػ ًب ة  

ـ  ن مؿ)بالاتظ ر نا    (:أ
 :تساءلت عائشة بإلحاح ينم عن نفاد صبر

 (13)ىل نظل واقفين في ىذا المكان ؟-
ةمػػػان بيمو ػػػؼ بية  ػػػا  ،زف  ػػػق ؼوبرػػػتمرل يػػػػق بية ػػػق رب ةػػػق ةنرػػػوه  حػػػ

 :وبيمن ف بية  ا اونً  مف بيرهئق بيخ  صق
 .(14)فاىتز الصمت بحركة مفاجئة من رأسيا المأىول بالسكون

 يسبح كاشراقة ،يضاء الوجو القرمزي الكامن بإشراقة فرح مدفون
 .(15)ضوء تطل من ظممات األغوار
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ص  خاليهػ  أف ةمػان بيمو ػؼ  ال أف برتخ بـ بيتصئةربل بيص مةق بيتا حػ وؿ بيةػ 
 ذ  اه  خلةل هو   نئةر  ئػةف  ،بية  ا حربر  بيمو وع ج لل  ا غةر   ين بية ق

 :مثؿ ،جم ؿ بيلػق بيرلةمق ورذبجق ورن نق بيتصئةر بيص ما
 (16)رأسيا الدائخ

 (17)نعم الزم يعود ،أذن الزم يعود كامل
مػػػػػػف  وبحػػػػػػ   (بيجػػػػػػ م ) ػػػػػػا   ػػػػػػق  (هطةػػػػػػؿ بيرػػػػػػلط ف)وتئػػػػػػ و بي خ ػػػػػػة ل 

وأاموذجػػػً  مػػػف  ،بيتػػػا تحتػػػؿ من اػػػق مرمو ػػػق  ػػػا ذهاةػػػق بيةػػػ ص  بإلئ بنةػػػق ،بي خ ػػػة ل
ام ذ  بيئطويق بيخ ر ق بيتا توي  ئنؿ ةرػر ورػهويق  ػا اطػ ؽ بيئة ػق بيتػا وي ػ ل من اػً  

 .  يحً  يذيؾ
نػػ ف مو قػػه  ،بيػػذي ةتحػػ ى بيمػػول إلةم اػػه بينئةػػر ئ يحةػػ   (هطةػػؿ بيرػػلط ف) ػػػ 

ال ةصاػػا  ،بينةػػ ف بي ػػهةواا ئارػػؼ جػػ م   ػػػةر  ػػا  رةػػق نرئةػػق ا ئصػػً  مػػف أف  ةػػ ـ
وةت ػئل ئونةػه حػػ    ،نػ ف ةصػا هػذب ئػػ يقطر  ،ارػؼ ئا ةػق مجػر   ئػػؿ ارػؼ تػ رة  ن مػػؿ

( بيػػذي ةرئطػػه ئ يمصتةػػ  وبيتػػ رة  وبيػػوطف وبيمنػػ ف وبيلػػػق، وبيػػذي (بيجػػ م )) بيتوحػػ  مػػ 
 .رة ئن  ةه جر ه جزلَب مف رن م ته

ق من اةق ئ  بئت أه  بية ص ئمة مػق  ،متة ز بنتم ل أرلو  بي ػط بيزماابية  
ةػلػػػ  نلةهػػػ  بيطػػػ ئ  بإلا ػػػ  ا  ذ ال تػػػي ي بيلػػػػق  ورهػػػ  بيرػػػر ي نمػػػ   ،رػػػر ةق و ػػػقةق

 ذ  ،وها مة مػق تئػ و     ػق ئصػض بي ػال ال تاتمػا  يػى بية ػق باتمػ ًل مئ  ػربً  ،ةج 
ق رػوره  بيمةطونػق  يػى ج حةل  اه    لل  ا مػ    ،ةمنف أف تو    ا مة مق أة ق    

ق  .أح بل بية  
وبرتط ع بية ص   ا   ت ه هذه أف ةمان ئصػض بينلمػ ل بيص مةػق ح ػورًب  وةػً  

ئحةػل تق ػؿ  ،نلى بياحو بيذي ة ػحف يػتػه بية  ػةق ئػروه    مػق مػف بيئة ػق بيمن اةػق
ل ، ومػػػػف هػػػػذه بيمقػػػػر بق ػػػػحى  ػػػػا تحةةػػػػؽ اقػػػػس بيػػػػػرض بيػػػػ اليامصهػػػػ  مرب   تهػػػػ  بي

بية ػ مع( تحمػؿ  اليػق خ  ػق ومتقػر   ال تحةةهػ  مرب  تهػ  مترػخق(،  لقظػق ))بية ػ مع بي
 بيق ةحق ن يصم مق أو بيةلارو .
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 ة  ن ال ت ور حوؿ محور أزمق  ثئ ل بيوجو   (وجه ف مف بيػرئق)أم  بية ق 
بي خ ػػةق بيممزومػػق بيتػػا تصػػ اا مػػف  (مورػػى) ػػػ  ، ػػا بيمنػػ ف وبيزمػػ ف وبيلػػػق وبيمو ػػؼ

 ػػ يقوز  ،تئحػػل نػػف بي ػػربع مػػ  بيمػػول نػػف مئػػرر ج ةػػ  يلحةػػ   ،ةـبالانرػػ ر وبيتحطػػ
بيػػػذي  (ئ يحةػػ   ةػػػمتا مػػف خػػػالؿ مػػرحلتةف  هػػػر بيمػػول أواًل نئػػػر بجتةػػ ز )وب ي بيثرثػػػ ر

وخلقػػل بيػػ م ر بياقرػػا ومػػف ثػػـ  اهػػ ل مػػ   ،ةق ػػلهـ نػػف أختػػه بيتػػا هرئػػل مػػ  بيػجػػري
بي ػربع مػ  بيةػ ر ناػ  بيئطػؿ وتا م  نػر   (أخته)تئةى مف ن ره ئتن بـ رمز هذب بيص ر 

 . ا و ل متة ـ ارئة ً 
 ما زلت صغيرًا يا موسى

 التفت إليو بانفعال غاضب
  .(18)أنا رجل-

تتةػػػػػ ط  مػػػػػ   لرػػػػػقق بيحةػػػػػ    (مورػػػػػى)وبيوب ػػػػػ  أف  لرػػػػػقق بيحةػػػػػ   ناػػػػػ  بيئطػػػػػؿ 
 قا بيو ل بيذي ن ف  ةػه بيمجتمػ  ةط يئػه ئػمف ة ػ  حػ  ًب  ،بيمجتمصةق ئماظوره  بيئة ا

لته  أخته بيه رئقيح يق  نؿ   ئ  ئػؿ أف ةقةػؽ )ن ف ةصتة  أف  ،بيرةوط بيمزري بيتا رج 
ل ػػا ينػػف بيمجتمػػ  هاػػ  تقػػوؽ نلػػى بيئطػػؿ و  صػػه ئتةػػ ره بيجػػ رؼ احػػو بيتخ (،نػػ ف رػػ  ط ً 

 .نف بيمن ف و ة بف يػق بيئة ق
ونػ ف  ،ية  ن ال بية ق جمةلػق ئتةاةتهػ  بيقاةػق بيمصتمػ   نلػى بيتةطةػ  بيرػةاما

ئخطػوط ئة اةػق ترتقػ  وتػاخقض  ،ثم ق رةؿ مف بيم  نر بيتا تتحرؾ نلى نؿ  بيمةػ ط 
ؿ بيموب ػؼ وت  صه  نلى طرةةق تئ   ،ئ رتق ع وباخق ض ح    هذه بيم  نر وتوهج يػته 

ػػه  ال أاهمػػ  ةختلقػػ ف  ػػا  ،(،  ذ نػػ ف بيهػػ جس بيػػذي ةات ئهمػػ  وبحػػ بً ئػػةف )مورػػى( و )أم 
يرهئػػػػق ،  صاػػػػ م  تق ػػػػؿ بألـ   ػػػػا  خقػػػػ ل م ػػػػ نر بوبيتصئةػػػػر ناػػػػهرةةػػػػق برػػػػتخ بـ بيلػػػػػق ط

ئػػؿ  ػػا  ،مورػػى( ةػػاجن يػةس  ػػا  خقػػ ل بيم ػ نر حرػػ اػرى ) ،وبيخػوؼ مػػف بيمجهػػوؿ
 . جه  ه  يتحةةؽ بيحلـ ػ بيوجو  بيذي ةتجر   ا بيمن ف وةمخذ  ور  بيئة ق

ه بيػذي نػ ف  ةػ (،مورػى)و   أهمػؿ بيةػ ص  بيوجػه بيػ بخلا ي خ ػةته بير ةرػق 
بيا  ػػػئ مػػػف طئةصػػػق بي ػػػربع  ،يلةػػػ ص   ر ػػػق نئةػػػر   ػػػا برػػػتجالل ئػػػوبطف بأليػػػـ بيػػػ  ةف

 .بي بما ئةف أ ن ره وئةف بيمو ؼ بيقنري بيمتح ي يلم حوؿ بيئة ا
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واجػػػػن بيةػػػػ ص  أة ػػػػً   ػػػػا برػػػػتخ بـ ئصػػػػض بيتصئةػػػػربل بيص مةػػػػق بيتػػػػا ال تػػػػو ر 
وهمػػ   (،بي ػػ ةق)و  (بيمخمػػر)مرب   تهػػ  بيق ػػحى هػػذه بي   ػػق  ػػا بيتصئةػػر مثػػؿ مقر تػػا 

 .ت ةربف  يى بيئة ق    ر  يػوةق  رةحق ومصئ ر 
ػػق   ،نلػػى بيػػرغـ مػػف ت ػػاجه  وباقصػػ ؿ يػتهػػ  جمةلػػق موحةػػق (بيحنػػةـ)ون اػػل    

  يمصتةػ بل بي ػصئةق  ،ون ف يلقوينلور بي صئا ئمصا ه بيئة ػا  ةهػ  ح ػور وبرػ  ونمةػؽ
ق بيتا تتخذ بيةرةق مررحً  من اةً  ي حةل أاه   ػنل ل جػزلًب  ،ه   ورًب نئةربً تلص   ا بية  

ق  .أر رً  مف بيئا ل بيص ـ يلة  
ةجػػػػػ ر ئوبي ةػػػػػه أف ال  بيػػػػػذي ةتمتػػػػػ  ئجمػػػػػ ؿ غةػػػػػر بنتةػػػػػ  ي (بيحنػػػػػةـ)  يطقػػػػػؿ 

 ػا مصػرض  -بأل  -، و ةً  يهػذه بيمصتةػ بل وذيػؾ ألاػه نمػ  ةصئ ػر بيئطػؿةصر وه ألح 
 :ة  بيئة ات خة ه يلمتص

 (19)لمناس أعين تثقب الحجر
ونػ ف هاػ ؾ بنتةػ   مرػئؽ ئماػه  (،بيحنػةـ)و   تاونػل أرػ ية  بيمح  ظػق نلػى 

يف ةصةش ألف بيجم ؿ غةر بالنتة  ي  ا هذب بياوع مف بيئة  ل بيح ر   يػةس  ال يصاػق 
 :أئ ةق تالحؽ بيطقؿ حتى بياه ةق

 .(20)ال تحّبيم ىكذا فأنيم يجرحون حتى النياية
 .(21)لمعاضد والنمنمأو رافسًا برجميو ويدّيو الرافمتين با

 وفي صباح اليوم التالي رأيت أن عدد األحجية قد تضاعف عمى
 صدره وكتفيو وأن الشذر والودع وخزر الشيح وسّن الذئب قد خّيطت

 .(22)عمى قبعتو الصغيرة المثبت في أعالىا كّف أسد مدبب المخالب
 .(23)ونذرت أمي دجاجة سوداء ال ريشة بيضاء فييا لوجو الشيخ عيسى

ػػقن نػػ ف يػػه بيػػ ور بيقصػػ ؿ  ػػا مػػان  ،مػػ  أف هاػػ ؾ نمػػو ًب  خػػر مػػف أنمػػ   بية  
وهػػذب بيصمػػو   ،بيمصتةػػ بل بي ػػصئةق رػػةطر  ن ملػػق نلػػى مرػػ حق بيحػػ ل بية  ػػا  ةهػػ 

وهػػو مػػورول ئة ػػا منػػ اا مصػػروؼ  (،مػػف ة ػػحؾ نثةػػرًب ةئنػػا نثةػػربً )مئاػػا نلػػى  نػػر  
 ةػ   ال ةترػ  بيمنػ ف يح ػره  يهػذب  ةػ  خلػؽ بيةػ ص  يمػول بيحنػةـ موبزاػ ل ن ،و    
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و   نئ ر نف ذيؾ ئرلرلق  ،ون ال  ا مة م ته  بيموبزاق بيمئاةق نلى هذب بالنتة   ،ها 
 :   ربل نلى بياحو بآلتا

 .(24)مما يجعمو يسترسل عاليًا في الضحك النابع من األعماق
 .(25)أثارت عمى الفور ضحكة الحكيم الجذلة انتباه بعض األصدقاء

 ي وبإحساس مفعم بالسعادة حينما رأيت الحكيم يضحكوضحكت بدور 
 .(26)جذاًل في حضن أّمو

 .(27)أو حول الحكيم الضاج بالضحك حّد اإلغماء
 .(28)الحكيم يكاد ينفجر من الضحك في حضني
ػق ئصػ  ذيػؾ رب صػق  .ونمف مول بيحنةـ ن ف ثماً  يهػذب بي ػحؾ بيمتوب ػؿ وبية  

 أف بالاقصػ ؿ بيػذي نػ ف ةرػةطر نلػى يػتهػ   ػا  ال ،ئوب صةته  و ػ  ه  وتمثةلهػ  يلمنػ ف
ئصض بألحة ف ررـ  ػروخً   ػػةر   ػا وجههػ  بيا  ػ  وجػ لل نلػى بيمرػتوى بيئاػ  ا 

 . ا غةر   ين بية ق
ػػػػق  (بيمػػػػالذبل)ومػػػػف   ػػػػص   قةهػػػػ   ػػػػربع  (،بهتم مػػػػ ل ةومةػػػػق)بيجمةلػػػػق    

زع بإلارػػ ف حةػػل ةحػػ وؿ أف ةاتػػ ،وئػػةف بيوجػػو  وبيالوجػػو  ،ناةػػؼ ئػػةف بيحةػػ   وبيمػػول
ووجػػو ه مػػف بحتمػػ ؿ بيصػػ ـ ومن اةتػػه  ، ةهػػ  حة تػػه مػػف مخ يػػ  بيمػػول (بيصرةػػؼ  ػػخةر)

 .ويػته مف ح يق بي مل ،مف  و ى بيزمف
ػػػػق مئاةػػػػق نلػػػػى  نػػػػر  أف بيػػػػذ   بيحةةةػػػػا ن إلارػػػػ ف ال ةمنػػػػف أف ةػػػػذؿ    ،وبية  

 ،ورتق ػػػػؿ مصػػػػه نػػػػؿ خئػػػػر  بيتػػػػروةض بيطوةلػػػػق ،وئتمن اػػػػه تحػػػػ ي نػػػػؿ أرػػػػ ية  بيمػػػػول
رةطر  بيتا  ر ه  )بيصرةؼ  خةر( نلى ن يـ بيذ    ن ال يتونةػ  وجػو ه بيمنػ اا   ي

 :و رض يػته بيمرتم    مف يػق بيئة ق ،وبيزم اا ئ ي رجق بألر س
 وكان الحديث يثني بمجممو عمى قدرة العريف شخير اليائمة في
 ترويض الذئاب وكثرت أيضًا التنبؤات بمستقبل ىذا الرجل النادر

 ت والذي ينبغي لممسؤولين احتضانو وتوفير المستمزماتالمواصفا
 .(29)الضرورية لو لممارسة ىواياتو التي ال ينبغي إىمال أىميتيا
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 ةػػػ  هزمػػػه ذ ػػػ  أئػػػل نربمتػػػه أف  ، ال أف اه ةػػػق بي ػػػربع يػػػـ ةنػػػف  ػػػا  ػػػ يحه
 م ػر  بيػذ   نػف  ،( وة ر  نمرً  مف بي  ي نلى أاة  ػه بيصرةؼ  خةرةحطمه  )

بيصرةػػػؼ )ئصػػػ  أف بنتةػػػ   ،ب  و  ػػػلل نػػػذيؾ  نػػػر  و ػػػصه خػػػ ر  بيةقػػػصبيطصػػػ ـ وبي ػػػر 
و   ن ف ئةره يئطف بيحرس  ةمػ  ئصػ  موتػً   ،خ ط ً  أاه أ ئن مجر  ذنرى ذ   ( خةر

اه ًل يرةطرته بيملنةق نلػى نػ يـ بيػذ     ف يػـ ةنػف  يػػ ًل ت مػً   ،  رةً  يلصرةؼ  خةر وبل
 .يوجو ه

ق ونلى بيػرغـ مػف برػتػرب ه  قةهػ  اقػٌس  ،   ػا برػتط الل رػر ةق نثةػر  ف بية  
نلػػػى  ػػػصة  حػػػربر  بيلػػػػق  ،   ػػػا رػػػ حٌر ةمرػػػر بيةػػػ رئ وة  ػػػ ه وةةلةػػػه  ػػػا  ف وبحػػػ 

 .و  ةه  وتمثةله  يلئة ق وبيمن ف نلى احو أاموذجا
ق  يتمتز  ئحالو  ج ةػ   يصػ يـ بيتلةػا نلمػ  حػ وؿ بيمتلةػا   (بيمالذبل)وتمتا    

 ،قػرؽ ئػةف بيمػربر  وبيحػالو  ألف تػ بخؿ بي ػور وبألحػ بل لػـ ةصػ  ة ،أف ةتحرره  ةق ؿ
ق، وي ْل  ا اقره  ،وتة ط  بيم  نر وبألح رةس وبي  ؽ بيذي تائض ئه نلم ل بية  

،  اه ذبل بيطصـ بيػرة  بيذي ةجت حه وهو ةةرأ )ت ةخوؼ( ئمربرته بي بناق ذب ً  خ   ً م
أال أف بيمتلةػا مػ  أف  ،بيمرنئػق )وب غ ر أيف ئػو( ئرػحره بيمتةػ  ونوبطقػه ،وأمله بيمزمف

ػػػق حتػػػى ةترػػػ لؿ يةنت ػػػؼ أف  ،مػػػ  بيػػػذي أرب  أف ةةويػػػه بيةػػػ ص   ،ةقػػػرغ مػػػف  ػػػربل  بية  
ػػق نلػػى بيػػرغـ مػػف  ػػ نرةته  و ػػو  تصئةرهػػ  و  ػػؽ يػتهػػ  و   ػػق ت ػػوةره   ةػػ  ن اػػل  ،بية  

يةرػػػةطر بإلحئػػػ ط  ،تقػػػو ؽ  ةهػػػ  بيال ػػػصور نلػػػى بي ػػػصور ،خلةطػػػً  مػػػف م ػػػ نر متئ ةاػػػق
 :ر نلى حرن ل بي خوص و   ل بيمن فانر وبال

 .(30)رفض الموت عبث يا أمينة -
 أما وقد تم كل شيء رغمًا عّنا .لم نحبّ  .لم نخمق .ليتنا لم نبتدئ

 (31)س. أليس كذلك ؟.فالشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعمو ىو أن نواصل
طرحهػ  ونئر هذه بيجويػق بيتحلةلةػق  ػا بأل نػ ر بية  ػةق بيتػا حػ وؿ بيةػ ص 

ومػػف خػػالؿ مجمونتػػه بية  ػػةق هػػذه   ،مػػف خػػالؿ بيئة ػػق ئو ػػقه  ئ نثػػً  يلمنػػ ف وبيلػػػق
مػػف خػػػالؿ أ ػػػن ؿ بي ػػػربع  ،بيتػػا ةتمحػػػور أغلئهػػػ  حػػػوؿ  نػػر   ثئػػػ ل بينةاواػػػق وبيوجػػػو 
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نػػ ف الئػػ  ياػػ  مػػػف بيو ػػوؼ نلػػى ئصػػض بيخ ػػ  ص بيقاةػػق بيتػػػا  ،بيمتاونػػق مػػ  بيحةػػ  
 .يتا ةتةف بية ص  جزلًب مهمً  ماه ب ،ةتصلؽ أغلئه  ئ أل وبل بية  ةق

 صلػى  ػصة  بي خ ػة ل بية  ػػةق  ػ ـ بيةػ ص  ئطرحهػػ  متن ملػق   صػق وبحػػ   
ـ  ن مػؿ ػ هطةػؿ بيرػلط ف -جػوةئر)حةػل أف  خ ػة ل   -بيصرةػؼ  ػخةر -مورػى -أ

ػق (محمو  أي  أاهػ  يػـ تنػف  ،يـ تنتر  مالمحهػ  بي خ ػةق نئػر بيتطػور بيحػ ثا يلة  
 .ئؿ أاه   خلل أح بل بية ص ئن مؿ مالمحه  و ق ته  ،يح لمحورةق تامو ئامو ب

 ةػ   ،ويصؿ أهـ م  ةج  أف اةػؼ نلةػه هػو بيتقػ ول بينئةػر ئػةف بيرػر  وبيحػوبر
ئحةػػػػل طػػػػػى بألرػػػػلو   ،برػػػػتػرؽ بيرػػػػر  مصظػػػػـ  ف يػػػػـ اةػػػػؿ نػػػػؿ   ػػػػص بيمجمونػػػػق

 بيو ػػقا بيػػذي ةةتػػر  مػػف بإلا ػػ  ةق  ػػا ئصػػض بألحةػػ ف نلػػى أئػػرز بيجوباػػ  بيئا  ةػػق
ػػػق وةئػػػ و  ػػػا أحةػػػ ف  ، ةمػػػ  نػػػ ف بيحػػػوبر ماحرػػػرًب ةةطػػػ  توب ػػػؿ بألحػػػ بل أحة اػػػ ً  .يلة  

 .أخرى  لةً  مقتصاًل ئحةل ال ةارجـ ون يـ بألح بل بيتا ررمه  بية ص  
ن اػل يػػق بيحػوبر  ، قا بيو ػل بيػذي ن اػل  ةػه يػػق بيرػر   وةػق  ػ  ةق متميةػق

رػتػا ل ناػه ئحةػل ال ةخػ ش ن  ةق يةس  ةه  م  ةثةر، وةمنف  ػا ئصػض بية ػص بال
 .ن يمه  بية  ا

رغـ نؿ هذب وذبؾ أاموذ  متة ـ مف ام ذ     ا  بيصرب ا  (بيمالذبل)وينف 
رػػصل  يػػى بإل ػػ    مػػف حر رػػةق بيئة ػػق ئنػػؿ مػػ  باطػػول نلةػػه مػػف تػػمثةر  ػػا  ،بيمص  ػػر

 ومػ  وي  تػه مػف  ػ ر  يػوةػق تحػ وؿ بيتصئةػر نػف بيئة ػق بيمن اةػق ،نمؽ بيمن ف بية  ػا
 .ئور  ؿ مختلقق
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 :هوامش البحث
                                                      

(، 83نتػػ   بيرةػػ ض بي ػػهري ) ،خ يػػ  حرػػةف حرػػةف ، ػػصرةق بيمنػػ ف  ػػا بيروبةػػق بيصرئةػػق (1)
 .66 - 65 :2222 ،بيرة ض

 :1997 ،1ط ،بيػ بر بيئة ػ ل ،ئةرول ،بيمرنز بيثة  ا بيصرئا ،رصة  ةةطةف ،  ؿ بيربوي (2)
238. 

بيػػ بر بيئة ػػ ل،  ،ئةػػرول ،بيمرنػػز بيثةػػ  ا بيصرئػػا .حرػػف  ئحػػربوي ،ئاةػػق بي ػػنؿ بيروب ػػا (3)
 .1992:64 ،1ط

 .5 : صرةق بيمن ف  ا بيروبةق بيصرئةق (4)
نةػوف  ،( مجمونػق مػييقةف(جم يةػ ل بيمنػ ف) ػمف نتػ   ) .رةزب   رػـ ،بيمن ف و الالته (5)

 .1988:64 ،2ط ،بي بر بيئة  ل ،بيمة الل
بيػػ بر بيئة ػػػ ل  ، بر توئةػػ ؿ يلا ػػر ،نئػػ بيص يا نئػػ  بيرػػالـ ئػػػف ،أرػػس بيقنػػر بيمص  ػػر (6)

 .41 :1991 ،1ط ،بي بر بيئة  ل ،يلا ر وبيتوزة 
 م ػؽ،  ،325بيصػ    ،مجلػق بيمو ػؼ بأل ئػا ،رػمر روحػا بيقة ػؿ ،ئا ل بيمن ف بيروب ا (7)

1996: 13. 

 .1985 ،1ط ،ئػ ب  ،ةق بيص مق بر بي يوف بيثة   ،حم    ين ،بيمالذبل (8)
 .7 :ف .ـ (9)
 .8 :ف .ـ (12)
 .14 :ف .ـ (11)
 .16 :ف .ـ (12)

 .32 :ف .ـ (13)
 .24 :ف .ـ (14)
 .25 :ف .ـ (15)
 .25 :ف .ـ (16)
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 .24 :ف .ـ (17)

 .52 :ف .ـ (18)
 .82 :ف .ـ (19)

 .67 :ف .ـ (22)

 .76 :ف .ـ (21)
 .79 .،:ـ (22)

 .79 :ف .ـ (23)
 .82 :ف .ـ (24)
 .82 :ف .ـ (25)
 .82 :ف .ـ (26)

 .84 :ف .ـ (27)
 .85ـ. ف:  (28)

 .89ـ. ف:  (29)
 .94ـ. ف:  (32)
 .95ـ. ف:  (31)



081 
 

 

  

 الفراهيدي جملة آداب
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى ٔالعدد ) 
       ف2ٕٓٓكــــانـون األول  

 ن

 المزج بين 
 صفات الطبيعة وصفات الخيل

 
 

 مابني اخليل وصفات الطبيعة صفات بني املزج

 )امرؤ القيس وابن محديس(
 

 

 

 

 
 وقػػػػدو ني نب نػػػي المرسػػػم ف سػػػ د عمػػػ  والسػػػ ـ والصػػػ ة العػػػيلم ف بر  هلل الحمػػػد

 واه ػػػد  بإحسػػػيف  ػػػبع ـ مػػػف وعمػػػ  وسػػػمـ وصػػػحب  آلػػػ  وعمػػػ  عم ػػػ  اهلل صػػػم  محمػػػد
 .الد ف  وـ ال  ب د  ـ

 : بعد امي
 وقػد والضراء بيلسراء رف ق   كينت إذ األزؿ منذ كيف بيلخ ؿ العربي اه ميـ فأف

 بػ  ،والسػمـ الحػرب وفي ،وال رحيؿ الحؿ في وصيحب   ف ق  ر  ف ي لم نقؿ وس مة ا خذهي
 شػد د اذف فػيلعربي ومحيرمػ  حمػي  عػف  ذود وب  وعش ر   أهم  عف الظمـ الفيرس  دفع

 فػػي معقػػودا الخ ػػر  جعػػؿ الػػذ  ()الرسػػوؿ أحيد ػػث عػػف فضػػ  (ٔ)بيلخ ػػؿ االل صػػيؽ
 فػػػي معقػػػود ؿالخ ػػػ) (اهلل) رسػػػوؿ قػػػيؿ:  قػػػيؿ هر ػػػرة أبػػػي عػػػف حػػػد ث فػػػي نواصػػػ  ي
 بيألفكػير والنيطؽ الحيؿ  لسيف هو العربي والشيعر (ٕ)(الق يمة  وـ إل  الخ ر نواص  ي
 ب ػي ال غنػي عمػ  بيسػ طيع   و م ػيز ،ا ضػي الخ ػؿ أحػب عرب ػي   إنسػيني   كونػ  عف فض 

 مػف و ز ػد منظػر   روؽ مي الطب عة مف عم  ي و سبغ وصفي  ي وألوان ي أشكيل ي ووصؼ
 الطػرؽ بمخ مػؼ بإشػعيرهـ ووظفوهػي بيلخ ػؿ اه موا قد الشعراء وجدني ذلؾل ،خ م  جميؿ

 اخ  ػػػير عػػػف فضػػػ  الح وانػػػيت بػػػيقي مػػػف الخ ػػػؿ اخ  ػػػير الػػػ  دفعنػػػي مػػػي وهػػػذا واألشػػػكيؿ
 زعػ ـ القػ س امػرؤ وهو مشرقي احدهمي الخ ؿ وصؼ في -نظرني في -شيعر ف أفضؿ
. الخ ػؿ وصػؼ سػ مي وال ؼبيلوصػ اشػ  ر الػذ  حمػد س ابػف أندلسػي واآلخػر ،الشعراء

يودـــــــــــــ                                                                                    حدـــــــــــــين جمعـــــــــــــة. م.م
 ن

                      اللغــة العيبيــة قدــم  الكيبيــة كليــة جامعـة ككييت   
 ن
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 الخ ػؿ وصػفيت الطب عػة صػفيت بػ ف المزج)) هو ،لبحثني عنواني وضع حيولني هذا ومف
  .((حمد س وابف الق س امرؤ) ميب ف

 نبػػػيت مػػػف  شػػػمؿ مػػػي كػػػؿ أ  والم حركػػػة الصػػػيم ة الطب عػػػة بيلطب عػػػة ونعنػػػي
 فكينت دراسةال  قس ميت امي،أشكيل ي وبجم ع ون ير ول ؿ وغ وـ وسحب وجميد وح واف
 :في  طرقني محيور اربعة عم 

 ،ل ػػي العربػػي وحػػب وصػػفي  ي وكن   ػػي وأسػػميا ي بيلخ ػػؿ ال عر ػػؼ الػػ  :األ ؿ المحػػ  
 :وفي

 الػػػ  نن قػػػؿ ثػػػـ القػػػ س امػػػرئ بيلشػػػيعر  عر ػػػؼ الػػػ  الحػػػد ث   طػػػرؽ :الثػػػ    المحػػػ  
 :وفي الق س امرئ عند والخ ؿ الطب عة وصؼ ب ف المزج موضوع

 بػػ ف المػزج الػػ  نن قػؿ ثػػـ حمػد س ابػف بيلشػػيعر  عر ػؼ بطيقػػة ا ضػي :الث لػػ  المحػ  
 :وفي ،شعر  في والخ ؿ الطب عة صفيت

 أوصػيؼ وألفػيظ معػيني مػف ُمػزج مػي أ  المزج مزج ال  نن قؿ : األخي  ال ابع المح  
 ،الغػرض نفس في حمد س ابف شعر في الق س امرئ عند الطب عة مف الخ ؿ

 أجراء عف فض  إل  ي  وصمني ال ي الن ياج بأهـ ةبخ ص البحث هذا نخ ـ ثـ
 . الغرض هذا في الشيعر ف ب ف مي موازنة

 ،العظػػ ـ  راثنػػي جػػدار الػػ  صػػغ رة ولػػو لبنػػة الضػػيفة محيولػػة هػػو العمػػؿ وهػػذا
 ال راث ػة رموزنػي صم ـ مف  عد ال   الخ ؿ س مي وال ال راث ذلؾ أح يء في مني ومسيهمة

 بػ ف مػي الصػمة ب ػيف عػف فضػ  ،بػذكرهي ال ػوـ نحػف ونع ػز يسيبق العرب ب ي اع ز ال ي
 فمػف أصػبني فػيف المج  ػد ج ػد هػو وهػذا ،الموضػوع نفس معيلجة في والمغرب المشرؽ

 .المج  د اجر لني  ك ب اف اهلل مف وندعو حسبني ف و أخفقني واف والثواب األجر اهلل

 .العاملني رب هلل احلمد ان دعوانا وآخر
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 األول احملىر

  لــــــيــــخلا
 :أمساؤها ـ1

 فػي واألنثػ  الػذكر أفػراس والجمػع فػرسس   واحػدهي ،لفظ ػي مػف ل ي واحد ال الخ ؿ
 .(ٖ)فرسة ف   لألنث   قيؿ وال سواء ذلؾ

مػػعُ  حصػػيف  :  الخ ػػؿ مػػف لمػػذكر و قػػيؿ  لألنثػػ   قػػيؿ كمػػي ،وأْحِصػػنة   ُحُصػػف   والجس
، ُحجػػػور   والجمػػػع ِحْجػػػر   ذا وأحجػػػير  ػػػة  ) ُسػػػم  ت لمنسػػػؿ م خػػػذة خ ػػػؿال انثػػػ  كينػػػت وا  ( رسمسكس

ػػؾ   والجمػػع مس  غ ػػر كػػيف مػػي وهػػو(: البػػرذوفُ )  سػػم  مػػي الخ ػػؿ ومػػف.  وأرمػػيؾ   وِرمػػيؾ   رس
 قػو    الخمقػةِ  عظػ ـ ،األعضػيء غمػ ظ عػيدة   و كػوف( الكد ش)  سمون  الشيـ وأهؿ عربي
 مػي الخ ػؿ ومف .براذ ف والجمع المشي بطيء الحركة ثق ؿ لكن ن ُ  الحوافر عظ ـ االرُجؿ
 .(ٗ)البراذ ف مف وُأّم ي عرب  ي أبوهي  كوف ال ي وهي( الُ جفُ )  سم 

 ،مش  ي ِبُسرعة األرض  ف رس ألن ي ،االف راس مف اش قيقي فرسي الخ ؿ وُسم ت
 (٘)(فػيرس) حمػير او بغػؿ او فػرس مف الحيفر ذ  لراكب وُ قيؿ(..فيرس) الفرسِ  وراِكبُ 
 : (ٙ)يعرالش قوؿ في جيء مي ذلؾ ومف

                   َمزيَّػػػػػػ    ع ػػػػػػ   لمخيػػػػػػؿِ  امػػػػػػ ؤ    ا  ِّػػػػػػ 
 ف

                                     الَبغػػػؿِ  فػػػ   ِ  ا  الِبػػػ   فِ  فػػػ   ِ  عمػػػ  
 ف

 ح ػػث العرب ػػة الخ ػػوؿ أشػػ ر ألصػػوؿ ذكػػر  فػػي الكمبػػي محمػػد بػػف هشػػيـ وأشػػير
 الركػػػػب زاد: ) وهػػػػي العػػػػرب جز ػػػػرة فػػػػي الخ ػػػػؿ أوااػػػػؿ  عػػػػد مجموعػػػػة الػػػػ  لد ػػػػ   ن  ػػػػي

 وسػػػػواد  والقسػػػػيمة المو ػػػػة وذو الصػػػػغر  وجمػػػػو  الكبػػػػر  وجمػػػػو  والػػػػد نير  وال جػػػػ س
 . (ٚ)(والفّ يض

 فػي أولو   ػي حسػب عمػ  أ  السػبؽ ح ػث مػف اخػر  بمسػم يت الخ ؿ وسم ت
 فُ سػػم   ،وال حػػد يت واألع ػػيد المنيسػػبيت فػػي الخ ػػوؿ بػػ ف مػػي  جػػر  كػػيف الػػذ  السػػبيؽ
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ػػػم ي:  الثػػػيني وُ سػػػم  ،المجم ػػػي او الس ػػػيِبؽُ :  الخ ػػػؿ سػػػبيؽ فػػػي االوؿ الفػػػرس  ثػػػـ ،الُمصس
ػػػّمي  ثػػػـ الم طػػػ ُـ  ثػػػـ الحظػػػي   ثػػػـ ،العػػػيطؼ ثػػػـ المر ػػػيح ثػػػـ المؤمػػػؿ، ثػػػـ ،ال ػػػيلي ثػػػـ ،الُمسس
 او ،سػػػكوف ب ن مػػػي بكسػػػر  ف ػػػػ الُفْسػػػُكؿ او الِفْسػػػِكؿس  ُ سػػػم  وقػػػد ،العيشػػػر وهػػػو الس ػػػك  ت
  .(ٛ)سكوف ب ن مي بضم  ف

 اذا ف ػو"  الفػرس سػف بحسػب أسػميء فم ػي العمػر ح ػث مػف الخ ؿ مسم يت امي
ػْوِليّ  ف ػو سػنة اسػ كمؿ فػيذا ُفمُػو   هػو ثػـ م رُ  ام  وضع   ػذسع الثين ػة فػي هػو ثػـ حس  ثػـ جس

بػيع الرابعة في هو ثـ ثسِنيّ  الثيلثة في هو  ن ي ػة الػ  هػو ثػـ قػيرح الخيمسػة فػي هػو ثػـ رس
  .(ٜ)" ُمذسؾ   عمر 

 الطو ػػػػؿ الفػػػرس عمػػػػ   طمػػػؽ وهػػػو( الطِِّمػػػػرّ ) لمفػػػرس األخػػػػر  المسػػػم يت ومػػػف
 : (ٓٔ)طرفة قوؿ ذلؾ ومف الُمشرؼِ 
                   اْ َتَعُشػػػػػػػػػػػػ ا َشػػػػػػػػػػػػ ب    مػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػ  ا

 ف
                                      ِطِمػػػػػػػػػػػػػ ّْ  أمػػػػػػػػػػػػػ ف   كػػػػػػػػػػػػػؿَّ   َ ُبػػػػػػػػػػػػػ ا 

 ف
  شعر  في ووظف ي رالطم الطو ؿ الخ ؿ صفت اس م ـ قد هني الشيعر ونمحظ

 :ـ كنيتها2
 وابػو طيلػب وابػو شػجيع ابػو) من ػي كنػ  بعػدة الخ ػؿ القد ـ في العرب كن  لقد

 .(ٔٔ)(الُمنجي وابو المضمير وابو ُمضيّ  وابو ُمدرؾ
 ـ صفاتها :3

 قمػػػب مػػػف قر بػػػة جعم  ػػػي خيصػػػة بصػػػفيت الح وانػػػيت بػػػيقي عػػػف الخ ػػػوؿ   م ػػػز
 وجػػدت بػؿ عنػد  بدعػة ل سػت وهػذ  الخ ػػؿ ببحػ ُشػغؼ الػذ  العربػي سػ مي وال االنسػيف

 فػػي ورد كمػػي (ٕٔ)الصػػ ة عػػف الخ ػػؿ حػػب شػػغم  الػػذ ( ) سػػم ميف النبػػي ع ػػد مػػف
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  چ  : عػػػػيل  قولػػػػ 

 مػف صػفة وهػي الصػيفنيت  عػيل  قولػ  فػي ورد وقػد .[32- 31:ص سورة] چڳ  ڳ   
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 ،سنبك  طرؼ عم  و قؼ  د   إحد   رفع الذ  هو الخ ؿ مف يففوالص الخ ؿ صفيت
 . الفراسة ع ميت مف وهي برجم  ذلؾ  فعؿ وقد

 كب ػر بقػدر الخ ؿ   م ع إذ اإلنسيف صفيت مف قر بة صفي  ي  كوف م  وغيلبي
 اف ق ػػػؿ ذلػػػؾ ومػػػف ،وصػػػ ي   لصػػػيحب ي والوفػػػيء ال مػػػة وعمػػػو الػػػنفس وشػػػرؼ الكػػػـر مػػػف

 صػػيحب ي  ػػوق ر عمػػ  داللػػة وهػػذ  ،عم ػػ  راكبػػ  داـ مػػي  ػػروث وال  بػػوؿ ال الخ ػػؿ بعػػض
 الركوب مف غ ر   مكف وال صيحب   عرؼ مي من ي هنيؾ اف عف فض  كرام   وص ينة
 الفػػرس ضػػرب وربمػػي العػػذب المػػيء  حػػب ال الخ ػػؿ صػػفيت مػػف ا ضػػي وق ػػؿ ،(ٖٔ) عم ػػة
 .  (ٗٔ) شرب  ثـ الميء ل ُثوِّر الشر عة ب د 

  ضػرب انػ  ح ػ  والبصػر السػمع شػدة ب ػي المبػيلغ األخػر  الخ ؿ صفيت ومف
  قػيؿ الصػفة هػذ  فػي المبيلغػة ومػف السػمع شػدة فػي( فػرس مػف اسػمع) ف قػيؿ المثؿ ب ي
 مبيلغػػة ف ػػ  الكػػ ـ هػػذا اف وأظػػف (٘ٔ)األرض عمػػ  شػػعر  مػػف  سػػقط مػػي وقػػع  سػػمع انػػ 

 .الخ ؿ عند السمع قوة صفة إلثبيت خرجت مفرطة
 الشػػعراء مع ػػي  عيمػػؿ ولون ػػة شػػكم ة صػػفيت ف نػػيؾ يتالصػػف هػػذ  عػػف وفضػػ 

 بػػألواف الخ ػػوؿ   م ػػع إذ الخ ػػوؿ بػػألواف الطب عػػة ألػػواف مػػزج ذلػػؾ خػػ ؿ مػػف واسػػ طيعوا
 والمحجػؿ واألشػقر واألغػر واألبمػؽ االشػ ب) فمن ػي ألوان ػي حسػب عم  ومش ورة عد دة

 ومف،الجمػػيؿ مكػػيمف إبػػراز فػػي الشػػعراء  فػػيوت وقػػد ،(ٙٔ)(األلػػواف مػػف وغ رهػػي واألدهػػـ
 سػػػندس مػػػف الطب عػػػة ألػػػواف مػػػف  مػػػيـ ابػػػو الشػػػيعر لنػػػي  مزجػػػ  مػػػي الصػػػفيت  مػػػؾ جم ػػػؿ

سػػ برؽ  مشػػرقة بصػػر ة صػػورة لنػػي ل شػػكؿ لونػػ  وصػػفيء نصػػيع   لشػػدة حصػػين  بمػػوف وا 
 :(ٚٔ)بقول  م أللاة

                   ألبسػػػػػػػػػػت  كأ مػػػػػػػػػػ  األ يػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػ ف 
 ف

                                     إسػػػػػػتب ؽ  مػػػػػػف ُبػػػػػػ  ا   سػػػػػػ      مػػػػػػف 
 ف

                   ُعّمقػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػ  إمميػػػػػػػػػػػُ  ُ  إمميُسػػػػػػػػػػػ ُ 
 ف

                                     تتعمػػػػػػػػؽِ  لػػػػػػػـ العػػػػػػػيفُ  صػػػػػػػ  تي  فػػػػػػػ  
 ف

 ـ حب العربي هلا :4
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 ود ػػػة ع قػػػيت الخ ػػػؿ مػػػع خػػػيص بشػػػكؿ والشػػػيعر عػػػيـ بشػػػكؿ اإلنسػػػيف  ػػػربط
 الطب عػي مف فكيف ،وكبر يء  ومجد  عز  العربي ف  ي  ر  إذ المنفعة مبدأ  فوؽ ومحبة

 فػي م م ػزا موقعػي اح مػت وقػد سػ مي وال الخ ػؿ بصفيت االح فيظ ال  اإلنسيف  سع  اف
 مػف أنسػيب ي عمػ  المحيفظػة الػ  وسػع  ب رب   ػي اهػ ـ لذلؾ وح ي  ، وعقم  العربي قمب

 ذكرهػػػػي خم ػػػػد  الػػػػ  سػػػػع  ذلػػػػؾ ومػػػػف ،سػػػػ ل  ي بػػػػ ف الخمػػػػط عػػػػدـ عمػػػػ  حرصػػػػ  خػػػػ ؿ
 . (ٛٔ)ومقطعي   قصياد  في وصفي  ي

 الػدك ور  ػر  االندلسػي الشػيعر عنػد سػ مي وال ب ػي واالع زاز الخ وؿ حب ومف
 و فيخر  عم  ي بحرص  وحظ ت األندلسي الشيعر اه ميـ نيلت ان ي السع د مج د محمد
 و ع ػز ب ػي   شبث كث رة ومعيف رموز مف لد    فجر لمي ونجيب  ي وسرع  ي وبقو  ي ب ي

 عنػدهي و قفػوف ل ػي   عرضػوف كػينوا لذلؾ والمجد والرجولة والشجيعة كيلبطولة ب حق ق ي
 ولمقػػ ـ الممػػدوح، وبػػ ف ب ن ػػي القيامػػة لمع قػػة خيصػػة، المػػدح قصػػياد فػػي ممحوظػػة بإطيلػػة
 .(ٜٔ)..ذكرهي  وح  ي ال ي المثم 

 بقولػػ  الكػػر ـ القػػراف فػػي ب ػػي اقسػػـ وعػػ  جػػؿ اهلل اف وشػػرف ي الخ ػػؿ كرامػػة ومػػف
 عػػف فضػػ . [3-1:العيد ػػيت سػػورة] چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  عػيل 
  ػػوـ إلػػ  الخ ػػر نواصػػ  ي فػػي معقػػود الخ ػػؿ) ف  ػػي قػػيؿ إذ () محمػػد الرسػػوؿ  ػػثأحيد

كرام ػي الخ ػؿ كػـر عمػ   ػدؿ ال ػي الشػر فة األحيد ث مف وغ رهي (ٕٓ)(الق يمة  جعػؿ إذ وا 
 خ بر،  وـ الغنياـ( والس ـ الص ة عم  ) الرسوؿ قسـ ميح ن س ـ ولمفيرس س م ف ل ي

 .(ٕٔ)وغ رهي الزكية مف وأعفيهي
ع ػػػزازهـ لمخ ػػػؿ العػػػرب محبػػػة ومػػػف  ق ػػػؿ اذ ،مػػػيل ـ اشػػػرؼ عػػػدوهي فقػػػد ،ب ػػػي وا 

 .(ٕٕ)فرس بطن ي في فرس   بع ي فرس: قيؿ ؟ اشرؼ الميؿ أ :  الحكميء لبعض
 ،ومػػػروءة كػػػـر مػػػف العم ػػػي لمثػػػؿا اسػػػم " بػػػ   ػػػر بط رمػػػزا   الخ ػػػؿ العربػػػي و عػػػد

كرام ي هميل ي ،لنفس  إكراـ ب ي والعني ة وا   .(ٖٕ)" والحقيرة الخسة دل ؿ وأهين  ي وا 
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كػػرام ـ لمخ ػػؿ العػػرب محبػػة ومػػف  لقرب ػػي( مقربػػيت   او مقّربػػة) سػػموهي فقػػد ل ػػي وا 
 :(ٕٗ)االكبر المرقش قوؿ ذلؾ ومف ،من ـ
                   ُمِخبِّيػػػػػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػػػػ     أيػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػ   ا ا

 ف
                                     ِجػػػػػػػػػػػي  ا مقػػػػػػػػػػػ ب     يقػػػػػػػػػػ   ف ػػػػػػػػػػػف 

 ف
( عػػػرب) اسػػػم ـ مػػػيدة مػػػف ل ػػػي اشػػػ قوا وقػػػد وخمػػػ   صػػػيحبي ا خػػػذهي مػػػف ومػػػن ـ

 برعي   ػػػػي واه مػػػػوا المحػػػػـ أطعموهػػػػي ان ػػػػـ عػػػػف فضػػػػ  ،(عرابػػػػي) من ػػػػي األصػػػػ ؿ فسػػػػموا
 .(ٕ٘)و در ب ي

 الشػػيعر الفػػيرس ومػػن ـ ،ب ػػ  ـ ؿأهػػ عمػػ  فضػػموهي ان ػػـ ح ػػ  ل ػػي حػػب ـ ومػػف
 :(ٕٙ)بقول  عم  ي فرس  فضؿ قد ونرا  زوج    خيطب إذ العبسي عن رة
                   اطعمتػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػ   تػػػػػػػػ ك   ال

 ف
                                     االجػػػػػػ  ِ  جمػػػػػػ  مثػػػػػػؿ جمػػػػػػ ؾِ  فيكػػػػػػ ف 

 ف
                   مسػػػػػػػػ       أ ػػػػػػػػ ِ  ،لػػػػػػػػ ُ  الغبػػػػػػػػ ؽَ  إف

 ف
بػػػػػػػػ  ثػػػػػػػـ شػػػػػػػ  ِ  مػػػػػػػ  تػػػػػػػأ َّ  ف                                       تحػ َّ

 ف
 مخ مػػؼ فػػي لمخ ػؿ العربػػي حػػب عمػ  بيلشػػواهد ممػػيء و ير خػ  العربػػي والشػعر

 مع الحب هذا ال  اإلشيرة فقط أردني ولكف حصر  المجيؿ هذا في لني  مكف وال ،أشكيل 
 . الشعر ة النصوص

081 
 

 

  

 الفراهيدي جملة آداب
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى ٔالعدد ) 
       ف2ٕٓٓكــــانـون األول  

 ن

 المزج بين 
 صفات الطبيعة وصفات الخيل

 
 

 الثاني احملىر
 القيس امرئ عند واخليل الطبيعة فوص بني املزج

 :بالشاعر تعريف بطاقة ـ1
 عػف  مػوجزة  عر ػؼ ببطيقة نش ر اف نود إنني اال الشيعر ش رة مف الرغـ عم 

 وبػػػذ  الضػػػم ؿ بيلممػػػؾ ولقػػػب حجػػػر، بػػف ُحنػػػدج اسػػػم  فيلشػػػيعر الفياػػػدة إل مػػػيـ لشػػيعر
  بيبي ُ كن  وكيف ،الجيهم ة في اصنيم ـ مف صنـ والق س ،الق س امرؤ وش ر   القروح
 .ال غمب  ف رب عة ابني وم م ؿ كم ب أخت فيطمة وأم  .ز د وأبي الحيرث وأبي وهب

 اله ػة م رفػة ح ػية فػي ونشػأ ،والجػي  والعػز الممػؾ ب ػت الػ  القػ س امرؤ  ن مي
 . الشعر وقوؿ والص د والفروس ة النسيء ومغيزلة والم و لمخمر عيشقي

 غطفػػيف قب م ػي عمػػ  وولػي ،كنػد  قب مػػة ؾممػ عمػػرو بػف الحػيرث بػػف حجػر ابػو 
 ابنػ  ح ػية الممػؾ الب ػ   ػروؽ لػـ إذ ،  وافقي لـ اب   وممؾ الق س امرئ ل و اف اال ،وأسد

 رجػػع ثػػـ اب ػػ  ق ػػؿ اف الػػ  هػػوا  عمػػ  الشػػيعر وبقػػي ،فطػػرد  الميجنػػة ال ه ػػة المسػػ   رة
 الػػروـ ممػػؾ مػػف ةبحم ػػ مسػػمومي وق ػػؿ ذلػػؾ لػػ    سػػن  لػػـ ولكػػف ممكػػ  و ع ػػد بثػػيرة ل يخػػذ
 .  (ٕٚ)الشيعر ن ي ة وكينت

 :الطبيعة من اخليل وصف يف شعره من مناذج ـ2
 وطف ػػؿ داؤد وابػػو القػػ س فػػيمرؤ الخ ػػؿ نعػػيت أمػػي" الق روانػػي رشػػ ؽ ابػػف  قػػوؿ

 ل ػػي النػػيس فأوصػػؼ والقسػػي الوحشػػ ة الحمػػر وامػػي.. فطرفػػة اإلبػػؿ نعػػيت وامػػي ،الغنػػو 
 وهػػذا الخ ػػؿ وصػػؼ فػػي منػػيزع بػػ  األوؿ هػػو قػػ سال امػػرؤ فشػػيعرني ،(ٕٛ)...." الشػػميخ

  جعمػػ  األمػػور هػػذ  مػػف أمػػر وكػػؿ وصػػ يد فػػيرس ام ػػر هػػو الشػػيعر الف الطب عػػي مػػف
 .وصف ي في و   ـ الخ ؿ  حب

 :(ٜٕ)قول  في والعصي بيلظبيء الخ ؿ شب  مف اوؿ هو الق س امرأ اف و قيؿ
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                   عشػػػػػػيَّ    الُغبػػػػػػ   َخمػػػػػػؿِ  مػػػػػػف يخػػػػػػ جف
 ف

                                     ظبػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُ  كػػػػػػػػػػػػػػػػأ  فَّ   لػػػػػػػػػػػػػػػػ َّا عيفب 
 ف

 حػػػػرك  ف فػػػػي الظبػػػػيء وهػػػػي الم حركػػػػة الطب عػػػػة بصػػػػفيت خ مػػػػ  الشػػػػيعر فمػػػػزج
 سػوؼ لػذلؾ المشػ ورة معمق ػ  فػي اجزاا ػي بكػؿ لمخ ػؿ دق ػؽ وصؼ ولمشيعر ،وجميل ف

 الشػيعر  صػو ر في والخ ؿ الطب عة صفيت ب ف المزج ب يف ال  نعود ثـ االب يت نذكر
 :(ٖٓ)قيا  برحم   لخ م 
                   ُ كُ  ُت ػػػػػػ  فػػػػػ  َ الّطيػػػػػ ُ  أْغتَػػػػػ   َ َقػػػػػ ْ 

 ف
                                      يكػػػػػػػػػػػؿِ  األ ابػػػػػػػػػػػ ِ  قيػػػػػػػػػػػ ِ  بم جػػػػػػػػػػػ     

 ف
                   معػػػػػػػػػ    ُمػػػػػػػػػْ ِب    ُمْقِبػػػػػػػػػؿ   مفػػػػػػػػػ    ِمَكػػػػػػػػػ   

 ف
                                     عػػػؿِ  مػػػف السػػػيؿ حطػػػ  صػػػْخ  كجممػػػ  ِ  

 ف
                   ا تزاَمػػػػػ ُ  كػػػػػأفّ  َجّيػػػػػ     الػػػػػ َّْبؿِ  عمػػػػػ 

 ف
ػػػػػػػػػػْف ا ُ  َزلّػػػػػػػػػػ ِ  كمػػػػػػػػػػ                                        بػػػػػػػػػػ لُمَتَ ّزؿِ  الصَّ

 ف
                   الػػػ ا   عمػػػ  السػػػ بح  ُ  مػػػ  إ ا مسػػػ   

 ف
                                     الم كػػػػػػػػػػؿ ب لك يػػػػػػػػػػ  غبػػػػػػػػػػ  ا   أثػػػػػػػػػػ فَ  

 ف
                   ا تزامػػػػػ ُ  كػػػػػأف جيَّػػػػػ   العقػػػػػ ِ  عمػػػػػ 

 ف
                                     ِمْ جػػػػػؿِ  َغمػػػػػ ُ  حمُيػػػػػ  فيػػػػػ  جػػػػػ   إ ا 

 ف
                   صػػػػ  ات  عمػػػػ  الخػػػػؼ   الغػػػػ ُـ  يطيػػػػ ُ 

 ف
                                     الُمثقَّػػػػػػػػؿِ  الَع يػػػػػػػػؼِ  بػػػػػػػػأْث ا ِ  َ ُيْمػػػػػػػػ   

 ف
                   أَمػػػػػػػػػػّ  ُ  الَ ليػػػػػػػػػػ ِ  َكُخػػػػػػػػػػْ   ؼِ  َ  يػػػػػػػػػػ   

 ف
                                     ُم صػػػػػػػػػػػؿِ  بخػػػػػػػػػػػيط   كفيػػػػػػػػػػػ ِ  تقمػػػػػػػػػػػ ُ  

 ف
                    ع مػػػػػػػ   سػػػػػػػ ق  ظبػػػػػػػ    أيطػػػػػػػ  لػػػػػػػ ُ 

 ف
                                     ت فػػػػػػػػؿِ   تق يػػػػػػػػ ُ  سػػػػػػػػ ح ف    ا  خػػػػػػػػ   

 ف
                   ا تحػػػػ  إ ا م ػػػػ  الكتفػػػػيف عمػػػػ  كػػػػأف

 ف
                                     ح ظػػػػػػؿِ  َصػػػػػػ ي َ  أ ْ  َعػػػػػػ      َمػػػػػػ اؾَ  

 ف
                   َ لج ُمػػػػػػػػػػ ُ  َسػػػػػػػػػػْ ُج ُ  َعَمْيػػػػػػػػػػ ِ  َفبػػػػػػػػػػ  َ 

 ف
                                     م سػػػػػػؿ غيػػػػػػ  ق  مػػػػػػ    بعي ػػػػػػ   بػػػػػػ  َ  

 ف
                    ع َجػػػػػػػػ  كػػػػػػػػأفَّ  سػػػػػػػػ     ل ػػػػػػػػ  فعػػػػػػػػفَّ 

 ف
                                     ُمػػػػػػػػػَ يَّؿِ  ُمػػػػػػػػػ     فػػػػػػػػػ  َ  ا    َعػػػػػػػػػ اَ   

 ف
                   بي ػػػػػػػػ  المفصػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػ لجزع فػػػػػػػػأ ب فَ 

 ف
ـ   بجيػػػػػػ ِ                                        ُمْخػػػػػػَ ؿِ  الَعشػػػػػػيَ  ِ  فػػػػػػ  ُمَعػػػػػػ

 ف
 مبكػػرا الشػػيعر بػػ   سػػر  الػػذ  لمفػػرس كيممػػة لوحػػة لنػػي  رسػػـ فنػػيف هنػػي الشػػيعر

 االوابػد  ق  د عم  قدرة ل  ضخـ اجرد بجواد ،بكورهي في الط ور  سبؽ ان  ح   لمص د
 الصػػخر صػورة بػ ف مػي ف مػزج سػرع   لنػي ل بػػ ف  ن قػؿ ثػـ الحركػة  سػ ط ع فػ  الوحػوش
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 ل كػػوف عج بػة بسػػرعة م  يبعػة ألفػػيظ ةبداللػ السػر عة وبحرك ػػ  الجبػيؿ فػػوؽ مػف المػنحط
  قيبػػػؿ مػػػع( معػػػي مػػػدبر مقبػػػؿ مفػػػر مكػػػر)فػػػي و عب رهػػػي بػػػدالل  ي موح ػػػي وشػػػكم ي نسػػػق ي

 الحركػػة هػػذ  ان ظػػيـ مػػع حرك ػػ  سػػرعة عمػػ   ػػدؿ ال ػػي األلفػػيظ بػػ ف والموازنػػة األضػػداد
 لوافبػػي ف مونػػ  الجػػواد ل ػػذا العػػيـ الشػػكؿ  رسػػـ ثػػـ ،فػػرارا ول سػػت منػػ  منػػيورة  كػػوف ال ػػي

 والواقػع الطب عػة مػف ذلػؾ كػؿ مسػ مدا وال صػو ر والظػ ؿ بيل شػب  يت مسػ ع ني الطب عة
 بثوب ولكف بعفو   ي و عرض ي ،بسيط  ي عم  الطب عة  يخذ وانمي  زو ر وال اغراب ب 

 بيلكم ػت لونػ  ف صؼ ،(ٖٔ)لجواد  بحب  الشيعر  شيرؾ القيرئ  جعؿ جد دة وحمة جد د
 وكػػأف الشػػأو سػػر ع ج ػػيش ف ػػو جر ينػػ  فػػي وامػػي الحجػػر مػػف كيلصػػفواف اممػػس وظ ػػر 
 فمػػػ  األخػػر  الح وانػػيت بصػػور صػػػور    مػػزج ثػػـ ،بيلمػػيء و سػػػب  مرجػػؿ غمػػي اه زامػػ 

 ذاب وسرعة وقو  مي طول مي في النعيمة كسيقي وسيق ف ظبي ا ط  كأن مي خيصر يف
 مػػف مجموعػػة أوصػػيؼ الطب عػػة أوصػػيؼ مػػف مػػزج الب ػػت هػػذا فػػي فػػنمحظ ثعمػػب وجػػر 

  ػػذكر إذ الموصػػوؼ مػػف اكثػػر بيألوصػػيؼ اه ميمػػ  نمحػػظ ح ػػ  ،جػػواد  فػػي الح وانػػيت
 مػف ف أخػذ ،ال عود وربمي ذكرهي ال   عود وربمي بغ رهي أوصيف ي ال  و نطمؽ مرة الخ ؿ
 ف شػب    عػود ثـ،وجمػيؿ قػوة   منحػ  وال ي جواد  قدرات مع   نيسب خيص ة ح واف كؿ

 بصػ  ة  شػب   ثػـ وصػ ب   لم سػ   الط ػب  سػحؽ الذ  الحجر وهو العروس بمداؾ
 الصػورة هػذ  فػي ونمحػظ ،الحنظػؿ حػب او ال ب ػد عم ػ   سحؽ أممس حجر وهو حنظؿ
 األلػواف بأب   جواد  ل صبغ الطب عة مف قدر اكبر مزج حيوؿ الشيعر اف لمخ ؿ الكم ة
 .الصفيت بأسم  و سسمس ُ 

 والسػػػػ مي الخ ػػػػؿ صػػػػفيتب ومزج ػػػػي الم حركػػػػة الطب عػػػػة بوصػػػػؼ الشػػػػيعر   ػػػػ ـ
 جػواد  صػورة  مػزج ح نمػي الشػيعر عنػد نمحظػ  مػي ذلػؾ ومػف والبحر ػة البر ػة الح وانيت

 سػيق   طػوؿ مػف المػيء ط ػر بػ    م ػع مػي عمػ   نب  ػي لعمػ  وذلػؾ( المػيء طػيار) بصورة



011 
 

 

  

 الفراهيدي جملة آداب
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى ٔالعدد ) 
       ف2ٕٓٓكــــانـون األول  

 ن

 المزج بين 
 صفات الطبيعة وصفات الخيل

 
 

 ف قػػوؿ ،الخ ػػؿ فػي محمػػودة الصػفيت هػػذ  الف جػواد  بصػػورة ل مصػق مي ،جسػػم  ونحيفػة
 :(ٕٖ)ذلؾ في
                    سػػػػػط   يجتػػػػػ ُ  المػػػػػ   ِبكػػػػػ بفِ  حتػػػػػ   ُ 

 ف
                                      ت تقػػػػػػ  طػػػػػػ  ا   العػػػػػػيفُ  فيػػػػػػ  َتصػػػػػػّ  ُ  

 ف
 الػ   نبػ  مػف او ولعمػ  بػيلجرادة جػواد   صػؼ نجد  األخر  صفي   مز ج ومف

 اسػػـ الوصػػؼ فػػي الجػػرادة أسػػميء مػػف و سػػ ع ر بعػػد ف مػػي الشػػعراء و يبعػػ  الوصػػؼ هػػذا
 :(ٖٖ)ذلؾ في ف قوؿ والرشيقة الخفة صفة من ي مس م مي( السرعوفة)و (الخ فينة)

                   خيف  ػػػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػػػّ  عِ  فػػػػػػػػػػػ   ا كػػػػػػػػػػػ 
 ف

                                     م تشػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػعؼ  ج  ػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػ  
 ف

 المن شػػػر السػػػعؼ صػػػورة مػػػف جػػػواد  وجػػػ  عمػػػ  رسػػػم  مػػػي وصػػػف  جم ػػػؿ ومػػػف
 :(ٖٗ)الخ ؿ واصفي السرعوفة في قول  ومف. نيص   ي عم  من شرال لشعرهي  شب  ي

ف                    سػػػػػػػػػػػػػ ع ف    ُقمػػػػػػػػػػػػػ ُ  أع ضػػػػػػػػػػػػػ   ا 
 ف

                                     مسػػػػػػػػػػػػبط ّ  خمف ػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػػػػػػ  
 ف

 عنػػد الخ ػؿ بصػػورة ومزج ػي الطب عػػة صػورة عػػف ومخ صػرة مػػوجزة صػورة وهػذ 
 .الق س امرؤ

 مبيشػػر بشػػكؿ الطب عػػة عمػػ  اع مػػد انػػ  الشػػيعر وصػػؼ فػػي  قػػدـ ممػػي الحظنػػي
 جػيءت وقػد ،لمفرس جد د صورة ل شكؿ م عددة صور جيمع فين   زو ؽ او  حو ر دوف

 والمسيفيت الحجوـ ل حدد الخيرج ة والصور ال شب  يت و س عمؿ وعفو ة بس طة صور 
 أوصػػػيؼ مػػػف مسػػػ مدهي ،شػػػيعر ي مزجػػػي ومزج ػػػي الح ػػػية ألػػػواف اس حضػػػر فقػػػد ،واأللػػػواف
 (ٖ٘) فيصػ م  ودقػياؽ عػيـ بشػكؿ جػواد   مثػؿ م كيممػة فن ة لوحة بذلؾ لني فرسـ الطب عة

. 
 الفػػػيرس صػػػورة مػػػف اكثػػػر الفػػػرس بصػػػورة اهػػػ ـ انػػػ  الشػػػيعر عنػػػد الحظنػػػي كمػػػي

 والفػػيرس الفػػرس بػػ ف مػػي  مػػزح اف الشػػيعر أراد وربمػػي و حػػيرب  صػػ د ال ػػي هػػي وجعم ػػي
 ومعز  ػػي لد ػػ  الفػػرس الهم ػػة وذلػػؾ واحػػد قيلػػب وجعم ػػـ بفرسػػ  الفػػيرس صػػورة و   شػ 

 .الشيعر نفس  هو الذ  الفيرس مف اهـ فجعم ي عند 
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 الثالث احملىر
 محديس ابن عند واخليل الطبيعة وصف بني املزج

 :بالشاعر تعريف بطاقة ـ1
 عمػ  ،سرقوسػة فػي ولػد.  حمػد س بػف محمػد بػف بكػر ابػي بػف الجبير عبد هو

 . (ٖٙ)االزد مف عرب ة أسرة ال   ن مي وهو ،صقم ة جز رة مف الشرقي السيحؿ
 فػي وشػبيب  صػبي  مف طرفي وقض  ،و قو  عمـ أسرة في نشأ هػ447 سنة ولد

 قصػػد فقػػد.  األنػدلس الػػ  طر قػ  فػػي(  ػونس) افر ق ػػة الػ  صػػقم ة مػف وان قػػؿ ،سرقوسػة
 ، ػػػ عم فوفػػػد ،عبػػػيد بػػػف المع مػػػد ع ػػػد فػػػي والعمػػػـ األدب مد نػػػة اشػػػب م ة مد نػػػة الشػػػيعر
 قضػػػ  وهنػػػيؾ.  العبػػػيد  ف حكػػػـ ن ي ػػػة الػػػ  المع مػػػد رعي ػػػة فػػػي األنػػػدلس فػػػي واسػػػ مر
 وفػػي ،والطػرب الم ػػو مجػيلس وفػػي ،الجم مػة الطب عػػة أحضػيف فػػي أ يمػ  أجمػػؿ الشػيعر

 . البيذخ وعطيا  المع مد رعي ة ظؿ
 ف  ػػي وقضػػ  أخػػر  مػػرة افر ق ػة الػػ  الشػػيعر رجػػع عبػيد بنػػي حكػػـ ان  ػػيء وبعػد

 غربػت اف الػ  بجي ػة في حميد كبني السمطة ذو  ببعض صمة عم  وظؿ  ،ح ي  بق ة
 .(ٖٚ) بجي ة في هػ527 سنة و وف  شمس 

 :    الطبيعة من اخليل وصف يف شعره من مناذج ـ2
 بػيلطر ؼ  ػي ي وصػؼ كػؿ فػي وكػيف ،الخ ػوؿ وصػيفي مف"  حمد س ابف ُ عد
 .  ب ي وم م ز الخ ؿ بوصؼ مش ور فشيعرني. (ٖٛ)"المس طرؼ

 الػ  ذلػؾ  عػود وربمػي القػ س بيمرئ الخ ؿ وصؼ ح ث مف قو ة صمة لمشيعر
 نزعػة حمػد س ابف الشيعر لد  نمحظ إذ ،الجيهم  ف س مي وال الشعراء مف بسيبق    أثر 

 مػي واقػرب الجػيهم  ف الشػعراء مػف وحػد كأنػ  شػعر  فػي ونجػد  الخ ػؿ وصؼ في  قم د ة
 أوصػػػيؼ مػػػف فرسػػػ  واصػػػفي حمػػػد س فابػػػ قيلػػػ  مػػػي ذلػػػؾ ومػػػف القػػػ س امػػػرئ الػػػ   كػػػوف
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شػػراق ي لنصػػيع  ي بيلصػػب  وغر ػػ  لسػػواد ، بيلم ػػؿ  شػػب   إذ الطب عػػة  بيلعقػػيب و صػػف  وا 
 :(ٜٖ)قيا    وفرس  الطب عة ب ف مي الشيعر مزج وهكذا

                   بػػػػػ  يجػػػػػ   المػػػػػ   ُمْ َتِ ػػػػػ ِ   لػػػػػ  ّ 
 ف

                                     ِليػػػػػ  الجيػػػػػ ِ  َ  فػػػػػ  ع يػػػػػؽ   عػػػػػ ؽ   
 ف

َـ  الصػػػػب ُ  َحَبػػػػ  ُ  َلْيػػػػؿ                      ُغػػػػ        ػػػػ
 ف

                                     (4ٓ)القػػػػػػػ   ب ػػػػػػػفّ  أ بعػػػػػػػ     حجػػػػػػػ ؿ 
 ف

                   اسػػػػػػَم  يتَّبػػػػػػعُ  الجػػػػػػ   فػػػػػػ  متفػػػػػػ ف  
 ف

                                      عػػػػػػػػػػ   بعػػػػػػػػػػ  فّ   عػػػػػػػػػػ     م ػػػػػػػػػػ  
 ف

                   ط يػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػؿّ  فعقمػػػػػػػػػػ ُ   ُ أطمَقتُػػػػػػػػػػ
 ف

                                     فتفػػػػػػػػ   صػػػػػػػػي    بمحِظػػػػػػػػؾَ  تبغػػػػػػػػ  
 ف

                   ُشػػػػػػػػػ َّ ا   األ ابػػػػػػػػػ  ق ا مػػػػػػػػػ  لقطػػػػػػػػػ ْ 
 ف

                                     تشػػػػػػتي  لجمع ػػػػػػ  م ػػػػػػ ُ  كػػػػػػ فَ  قػػػػػػ  
 ف

ػػػػػػػػػ ا  جمػػػػػػػػػ َ  فكأ مػػػػػػػػػ                     ل ْ ِمػػػػػػػػػ ِ  الص 
 ف

                                     شػػػػي  مػػػػ  صػػػػي   مػػػػف فمػػػػ  تحتػػػػ  
 ف

 فرسػػػ  ب ػػػي نعػػػت ال ػػػي الصػػػفيت بعػػػض فػػػي القػػػ س امػػػرئ مػػػع الشػػػيعر و  حػػػد
 ػػػ م أخرهمػػي نجػػد ثػػـ م عػػددة خ ػػيالت فػػي ف عرضػػين ي سػػرع   ج ػػة مػػف   نيولػػ  فك همػػي

 السطو هذا  خؼ ولـ بألفيظ  بعض  ذ أخ ف كيد الم قدـ خ يؿ عم   سطو شيعرنيػ وهو
 قمػػب وال. وعقولنػػي أبصػػيرني  ب ػػر اف صػػيحبني ب ػػي حػػيوؿ ال ػػي وال  يو ػػؿ المبيلغػػيت هػػذ 

 هػذ  فػي األخ ػرة الث ثػة األب ػيت...   جمع بعد األوابد  ش ت فرس  جعؿ ح ث  صو ر 
 : الق س امرئ قوؿ بجوار األب يت
                    ك  ت ػػػػػ  فػػػػػ   الطيػػػػػ  اغتػػػػػ    قػػػػػ 

 ف
                                      يكػػػػػػػػػػؿ األ ابػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػ  بم جػػػػػػػػػػ   

 ف
 :(ٔٗ)وقول 

                       ػػػػػػػػػػػػػػ  ب ل   يػػػػػػػػػػػػػػ   فألحق ػػػػػػػػػػػػػػ 
 ف

                                     تزيػػػػػػػػؿ لػػػػػػػـ صػػػػػػػ   فػػػػػػػ  ج اح  ػػػػػػػ  
 ف

 مػف شيء مي  صطيد ان  الجيهمي ال   ان    الذ  الخ يؿ ال  الشيعر فأضيؼ
  حم  ي اف فيس طيع  ش ت الم جمعة األوابد رأ   عندمي فرس  واف جمدت ال ي الفرااس
 .(ٕٗ)لخ يل  أسيسي نعدهي ال ي ال قم د ة نزع   عني  خؼ لـ كم  ذلؾ ولكف
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 أغػر فرسػي وصػؼ فػي الخ ػؿ بصػفيت الطب عػة صفيت الشيعر مزج بد ع ومف
 م ز ػػ  حسػػب كػػؿ لوصػػف  انػػيتالح و  صػػفيت ف سػػ م ـ النسػػب كػػر ـ الجػػر  سػػر ع ادهػػـ
 بػيلغراب شػدق   صؼ م كيممة بصورة و فيص م  ع ن   ل صؼ النظر العقيب مف ف يخذ

 الػذكر وهػو يلظم ـب وسيق   ،(ٖٗ)الوحش حمر مف الغم ظ الحمير وهو يلجأبب واألرسيغ
 المظمػـ كيل ؿ ووج   كيلصب  وغر   الر يض عم  كيلبرؽ  ممع وجسم  ،(ٗٗ)النعيـ مف

 الطب عػػة مػػف  اسػػ خرج ي ال ػػي الصػػفيت  مػػؾ لمػػزج وال شػػب   االسػػ عيرة  قن ػػة مسػػ خدمي
 :(٘ٗ)فرسي واصفي بقول  جيء هذا وكؿ الخ ؿ بوصؼ ممزوجة والصيم   الم حركة

َـ                     المػػػػػػػػػ   ُعػػػػػػػػػ َ   ي  ػػػػػػػػػ ُ   أ  ػػػػػػػػػ
 ف

                                     كػػػػػػػػ يـ ِعػػػػػػػػْ ؽ   كػػػػػػػػؿّ  بػػػػػػػػ   يجػػػػػػػػ   
 ف

                   غػػػػػػػػ ا     ِشػػػػػػػػْ ق ْ  عقػػػػػػػػ     بعي ػػػػػػػػ 
 ف

                                     ظمػػػػػػيـ  سػػػػػػ َق ْ  جػػػػػػأ     أ سػػػػػػ غ 
 ف

                   ِجْسػػػػػػػػػػِم  عمػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػ  ؽَ  كػػػػػػػػػػأفَّ 
 ف

                                     أ يػػػػػػػػػػْـ  م ػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػقؿ مػػػػػػػػػػ ا   
 ف

                   م يػػػػػػػػػػ    صػػػػػػػػػػب    غػػػػػػػػػػّ  َ   تحسػػػػػػػػػػ ُ 
 ف

                                     ب ػػػػػيـ ليػػػػػؿ    جػػػػػ ِ  فػػػػػ  م ػػػػػ   ْ بػػػػػ  
 ف

 لنػي ب نػ  مػي الخ ؿ وصفيت الطب عة ب ف المزج في األخر  الشيعر صور ومف
  حم ػػػؿ مػػػع لمشػػػيعر نصػػػي  ػػػورد أذ الح ػػػواف وصػػػؼ ك يبػػػ  فػػػي خضػػػر عبػػػداهلل حػػػيـز. د

 نيصػػر لمممػػدوح ُأهػػد ت فرسػػي  صػػؼ حمػػد س ابػػف الشػػيعر بقػػوؿ ف بػػدأ  المػػزج عنيصػػر
 :(ٙٗ)قيا    م ورقة صيحب سم ميف بف مبشر الدولة

                    الحػػػػػؽ   ال جيػػػػػ  أ ال  ج  تػػػػػؾَ 
 ف

                                     الخػػػػػ لؽِ  ابتػػػػػ اعَ  الخمػػػػػؽِ  فػػػػػ  فأ تػػػػػؾَ  
 ف

                   سب سػػػػػػػػػ     فػػػػػػػػػت ُ  أمػػػػػػػػػ ا     ي ػػػػػػػػػ فُ 
 ف

                                     شػػػػػػػػ ا ؽِ   ُعصػػػػػػػػُـ  آجػػػػػػػػ ـ    ظبػػػػػػػػ  ُ  
 ف

                    َكأ َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػػػػت ي ُ  بمػػػػػػػػػػػػػػػػؤلَّ    
 ف

                                     م شػػػػػػػػػؽِ  الكت بػػػػػػػػػ ِ  مبتػػػػػػػػػ عِ  أقػػػػػػػػػ ُـ  
 ف

                    َجػػػػػَ  ْ   مػػػػػ  ب لسػػػػػع   لػػػػػؾ َ ّقعػػػػػ ْ  قػػػػػ 
 ف

                                     َم ػػػػػ ِ ؽ بيػػػػػ   فػػػػػ  ِ ْقػػػػػ    بسػػػػػ ا ِ  
 ف

مػػػػػػػػػػ    ُغػػػػػػػػػػ                        خمُق ػػػػػػػػػػ  تك مػػػػػػػػػػؿَ  محجَّ
 ف

                                      مطػػػػػػػ بؽ حسػػػػػػػ    مػػػػػػػف بمجػػػػػػػ      
 ف



013 
 

 

  

 الفراهيدي جملة آداب
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى ٔالعدد ) 
       ف2ٕٓٓكــــانـون األول  

 ن

 المزج بين 
 صفات الطبيعة وصفات الخيل

 
 

 والوج ػ  الوج ػ  نسػؿ مػف ف ػي الخ ػؿ هػذ  أصػيلة الػ  البػدء منذ الشيعر شيرأ
: قػيا  القصػ دة ب حم ػؿ ـحيز  الدك ور و بدأ،(ٚٗ)بذلؾ سمي نج ب العرب خ ؿ مف فرس
 الخ ػػؿ صػفيت مػػع الطب عػة صػفيت الصػػورة هػذ  فػي جمػػع قػد الشػيعر لنػػي  بػدو وب ػذا" 

  عػيل  اهلل قػدرة عمػ  دالة خمق ي حسف في  حفة ف ي ،والقوة والجميؿ السرعة من ي ال ي
بداع   وكػذلؾ ،القو ػة السػر عة الوعػوؿ  شػب  سػرع  ي في ان ي صفي  ي ومف ،خمق  في وا 

 .  آجيم ي في الجم مة الظبيء   شب
 ونقياػػػ  بصػػػفيا  المػػػوف جمػػػيؿ  ع مػػػد بصػػػورة الشػػػيعر  ػػػأ ي الثيلػػػث الب ػػػت وفػػػي

 ثػـ ورق ػ  ورشػيق   القػواـ واع ػداؿ المػوف جميؿ ب ف مؤل ت بكثر  ي الخ ؿ جمعت ح ث
 عبػر  ػدو ف دوف والمجػد السػعود لػ  وسػجمت ال ػ  لمم ػداة والفضػؿ الخ ػر جرت قد ان ي

 و ػػأ ي.  وصػػفيا ي وجميل ػػي مظ رهػػي فػػي بػػ  ام ػػيزت بمػػي كمػػ  ذلػػؾ كػػيف نمػػيوا وصػػياؼ
 جمعػػت قػػد محجمػػة غػػّرا الخ ػػؿ هػػذا بكػػوف والب ػػيء الجمػػيؿ صػػورة ل كمػػؿ األخ ػػر الب ػػت
 الطب عػػة سػػميت مػػف  نيسػػب ي مػػي مػػع الصػػفيت و طيبقػػت وأهم ػػي أكثرهػػي الحسػػف صػػفيت

 .(ٛٗ) "ب ي  ح ط ال ي
 وكثػرة لمطب عػة حب  ال   عود لعم  وذلؾ ؼالوص في الم حظة دق ؽ والشيعر

 وصػؼ فػي سػ مي وال شػيعر    الػ   ن قػؿ ذهنػ  فػي دق قة صورا  طبع ممي ف  ي ال جواؿ
 المػوف والغػرب الم ػؿ مػف  سػ ع ر األح ػيف اغمػب وفػي الػورود بألواف خ م  ف موف ،الخ ؿ
 ومػف ، غر ػ لوصػؼ الب ػيض الصػبيح ومػف ،األدهػـ فرس  لوصؼ  قيرب  مي او االسود
 والحركة والقوة ال  اة األخر  الح وانيت أوصيؼ ومف ،والسرعة الممعيف والش ب البرؽ
 مػف واألرسػيغ ،النعيمػة مػف  سػ عر السػيق ف وفي ،العقيب ال   م ؿ الع وف وصؼ ففي

 مػف وغ ػر  األممػس بيلصخر جمدة وقوة بر ق   صؼ وكذلؾ .. وغ رهي ،الوحش ة الحمر
 الطب عػة صػور مػف ممزوجػة الخ ػؿ صػور الشيعر لني  مزج هذا كؿ ومف ،الموصوفيت
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 الخ بػػة الطب عػػة مػػف الخ ػػؿ وصػػؼ فػػي ألوانػػ  جم ػػؿ ومػػف.  الشػػعر  خ يلػػ  فػػي مركبػػة
 :(ٜٗ)قيا  وورودهي

                    عػػػػ     الع اسػػػػؿ مثػػػػؿ  صػػػػ ا ؿ  
 ف

                                     المحػػػػػػػػ    عػػػػػػػػ ّ ؾ لحػػػػػػػػ   أبػػػػػػػػ ا 
 ف

                    ل َ ػػػػػػػ ُ  يشػػػػػػػ كؿُ  مػػػػػػػ  َ ْ     كػػػػػػػؿّ  ِمػػػػػػػفْ 
 ف

                                     المحبػػػػػػػػػػػػػػ    ج ػػػػػػػػػػػػػػ ِ  تػػػػػػػػػػػػػػ ّ   إالّ  
 ف

                    ِعْتَقػػػػػػػػػػ ِ   خيػػػػػػػػػػ  ُ  َكَ ػػػػػػػػػػَز ْ   كأ َّمػػػػػػػػػػ 
 ف

                                     يعبػػػػػػ   فػػػػػػ  البحػػػػػػ  عبػػػػػػ  َ  م ػػػػػػ  
 ف

                     َّمػػػػػػػػ كأ اإل ػػػػػػػػ  ِ   اجػػػػػػػػ  أ  ػػػػػػػػـ   أ 
 ف

                                     الغ بيػػػػػػػػ  بم  ػػػػػػػػ ِ  الغػػػػػػػػ ا َ  َصػػػػػػػػَب َ  
 ف

                    فيػػػػػػػػػػػػ  ز    عمػػػػػػػػػػػػ  ُ      أ سػػػػػػػػػػػػ غ ُ 
 ف

                                     لصػػػػػػػمي   قعػػػػػػػ ِ  مػػػػػػػف الصػػػػػػػف  الف 
 ف

                    فكأ َّػػػػػػػػػػػػ ُ  لػػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػػؿ    ال يعػػػػػػػػػػػػ  
 ف

                                     م كػػػػػػػ   مػػػػػػػف لمبػػػػػػػ ؽ فيػػػػػػػ  بػػػػػػػ ؽ 
 ف

                      جمػػػػػػ ِ  الشػػػػػػ    مثػػػػػػؿ أشػػػػػػ     أ 
 ف

                                     مشػػػػػب   ِبُمحػػػػػ ؽ   الم يػػػػػ ِ  شػػػػػخَ   
 ف

                     بي ػػػػػػ  الصػػػػػػب   بػػػػػػيف مػػػػػػ  الفػػػػػػ ؽَ 
 ف

                                     تق يػػػػػػػػػػػػػػ  أ  م ػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػ     إالَّ  
 ف

                    مغّيػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػ   مثػػػػػػػػػؿ أصػػػػػػػػػف    أ 
 ف

                                     عسػػػػػي  سػػػػػ ا  عػػػػػف َعػػػػػْ ؼ   بسػػػػػ ا  
 ف

                    شػػػػػػػػػػعم    فيػػػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػػػ ف أشػػػػػػػػػػعؿ أ 
 ف

                                      بػػػػػػػػ    ا  م ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ ي    تػػػػػػػػ ك  
 ف

                    حّطػػػػػػػػػػ ُ  صػػػػػػػػػػخ    ِمػػػػػػػػػػ  ا   كأ ػػػػػػػػػػ 
 ف

                                     تصػػػػ ي  فػػػػ  مػػػػ  َ  سػػػػيؿ   عمػػػػ َ  مػػػػف 
 ف

                    بم  ػػػػػػػػػ  الكميػػػػػػػػػ ُ  َسػػػػػػػػػِك َ   كأ َّمػػػػػػػػػ 
 ف

                                     طػػػػػػػػػ    اختيػػػػػػػػػ ؿ بمشػػػػػػػػػيت  فمػػػػػػػػػ ُ  
 ف

 الفػرس بػألواف الطب عػة ألواف ف   ممزوج م ؿج  صو ر األب يت هذ  في ونمحظ
 وصػؼ فػي القػ س امػرئ فكػرة مػف مسػ وحي ف ػو األخ ػر القبؿ الب ت ان بيهني  مفت ومي

 :قول  في عيلي مر فع مف الس ؿ مع  سقط ال ي الصخرة بحركة الفرس حركة

                    معػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ ب  مقبػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػ  مكػػػػػػػػ 
 ف

                                     عػػؿ مػػف السػػيؿ حطػػ  صػػخ  كجممػػ   
 ف

 . القصػ دة وقيف ػة وزف مػع   نيسػب وألفيظػي   جد ػدا   خ ػيال   البسػ ي الشيعر ولكف
 .(ٓ٘)الغرض هذا في كث رة ومقطعيت قصياد ولمشيعر
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 الرابع احملىر
زج ما أي املزج مزج

ُ
 اخليل أوصاف وألفاظ معاني]]من م

 الغرض نفس يفجديسمح ابن شعر]يف القيس امرئ الطبيعةعند من
 فػي القػ س امػرؤ الشػيعر ال  ػي  طػرؽ ال ػي واالفكػير المعػيني مػف نجد مي كث ر

 فػي حمػد س ابػف شػعر فػي ام زجت قد ،الطب عة مف اس مد  ممي والس مي الخ ؿ وصؼ
 ومػف القػ س امػرئ بشػعر اغػـر االخ ػر شػيعرني اف الػ  ذلػؾ  عػود وربمػي ،الغػرض نفس

 نجػد لذلؾ...  نبؾ قفي:  المش ورة معمق   س مي وال حفظ  وربمي عم   اطمع ان  الواض 
 ،االلفػيظ بعػض  كػرار مػع معين  ػي اغمػب الػ  و  طػرؽ الشػعر هػذا  حيكي حمد س ابف

 فيجػيد  لغ ػر  معن   نيوؿ اذا الم أخر اف  ر  إذ رأ  الحيلة هذ  الق رواني رش ؽ والبف
 كيف اف الك ـ حسف ل   ير خ او غيمضي كيف اف  بسط  او طو   كيف اف بيخ صير 
 وكػذلؾ مبدعػ  مػف بػ  اولػ  الحيلة هذ  في ف و ،جيف ي كيف اف الوزف رش ؽ او سفسيفي

 ،الغ ػػر .. االق ػػداء ُحسػػف فمػػ  المب ػػدع سػػيو  اف فيمػػي..  آخػػر الػػ  وجػػ    عػػف صػػرف  اف
 .  (ٔ٘)قدر   وضعؼ ،هم   وسقوط ،طبع  سوء عم  دل     ذلؾ كيف قصر فيف

 وألفػيظ معػيني مػف انمزجػت ال ػي الخ ػؿ وصػؼ في حمد س فاب صور سن  بع
 المفظػة هػذ  انمزجػت فقد االوابد ق دت ال ي الخ ؿ صورة ذلؾ ومف الق س امرئ وصور

 حمػػد س ابػػف وشػػعر ذهػػف فػػي القػػ س امػػرؤ لػػ   طػػرؽ الػػذ  المعنػػ  مػػع (األوابػػد  ق ػػد)
 :(ٕ٘) بقول 

                      ػػػػػػػف   خػػػػػػػ   ِ  مػػػػػػػ  ُ   حػػػػػػػ  قيػػػػػػػ ُ 
 ف

                                     ليػػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػػ    ،معقػػػػػػػػػػؿ      قػػػػػػػػػػ 
 ف

 :(ٖ٘) ا ضي وقول 

                    ف قػػػػػػػػػ ُ  اال ابػػػػػػػػػ  ب لسػػػػػػػػػيؼ ُتقّييػػػػػػػػػ 
 ف

                                     ُمقّيػػػػػػػػ ا آثػػػػػػػػ   فّ  فػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ ّ   لػػػػػػػػ  
 ف

 :(ٗ٘) وقول 
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                    َيمتطػػػػػػ  الميػػػػػػؿَ  صػػػػػػبغ  فػػػػػػ   مػػػػػػ غم   
 ف

                                     األ ابػػػػػػػ ِ  َقيػػػػػػػ َ  اآلسػػػػػػػ   آجػػػػػػػؿ لػػػػػػػ إ 
 ف

 ال ي األوابد ق د لفظة مع الق س امرئ معيني ام زجت الث ثة االب يت هذ  ففي
 :(٘٘) قول  في معمق   في وردت

                     ك  ت ػػػػػ  فػػػػػ   الطيػػػػػ  اغتػػػػػ    قػػػػػ 
 ف

                                      يكػػػػػػػػػػػؿ اال ابػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػ  بم جػػػػػػػػػػ   
 ف

 القػ س امػرئ قػوؿ مف الخ ؿ حركة في واالدبير االقبيؿ فكرة شيعرني  س م ـ ثـ
 :(ٙ٘)ب    صدر في

                    معػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ ب  مقبػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػ  مكػػػػػػػػ 
 ف

                                     عػػؿ مػػف السػػيؿ حطػػ  صػػخ  كجممػػ   
 ف

 :(ٚ٘)قيا    المعن  سلنف مرادفة بيلفيظ حمد س ابف ف ي ي
                   ُمطػػػػػػػػػػػ   َسػػػػػػػػػػػم     ِطػػػػػػػػػػػ ؼ   بكػػػػػػػػػػػؿ

                                      اإل بػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِ  اإلقبػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ َمَ ّجػػػػػػػػػػػػػػػ ِ   ف
 ف

 بصػورة الممزوجػة الخ ػؿ صػورة حمػد س ابف لني  ع د السيبؽ الب ت عجز ومف
( حطالمػػػػن الصػػػػخر) سػػػػ مي وال االلفػػػػيظ بعػػػػض  كػػػػرار مػػػػع عػػػػؿ مػػػػف المػػػػنحط الصػػػػخر

 :(ٛ٘)بقول 
                   حطَّػػػػػػػػػػػ ُ  صػػػػػػػػػػػخ    مػػػػػػػػػػػ  ا ُ   كأ ػػػػػػػػػػ 

 ف
                                     تصػػػػػ ي ِ  فػػػػػ  لػػػػػ  سػػػػػيؿ   عمػػػػػ َ  مػػػػػف 

 ف
 وشػػػػكؿ ه اػػػػة وصػػػػؼ فػػػػي القػػػػ س امػػػػرئ صػػػػورة مػػػػف  مػػػػزج ذلػػػػؾ عػػػػف فضػػػػ 

 :(ٜ٘)فرس 
                    ع مػػػػػػػ   سػػػػػػػ ق  ظبػػػػػػػ  أيطػػػػػػػ  لػػػػػػػ 

 ف
                                     ؿتتفػػػػػػػ  تق يػػػػػػػ  سػػػػػػػ ح ف  ا  خػػػػػػػ   

 ف
 :(ٓٙ) قول  من  نص مف اكثر المعن  هذا مف حمد س ابف ف مزج

                   ب  فػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػ لظميـ يػػػػػػػػػػ ب ُ   تػػػػػػػػػػ ا 
 ف

                                     الب شػػػػػػؽ ك  تصػػػػػػ    ُيقِبػػػػػػؿُ  ُعجبػػػػػػ    
 ف

 :(ٔٙ) وقول 
َـ                     المػػػػػػػػػ   ُعػػػػػػػػػ َ   ي  ػػػػػػػػػ ُ   أ  ػػػػػػػػػ

 ف
                                     كػػػػػػػػ يـ ِعػػػػػػػػْ ؽ   كػػػػػػػػؿّ  بػػػػػػػػ   يجػػػػػػػػ   

 ف
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                   غػػػػػػػػػ ا     ِشػػػػػػػػػْ ق ْ  عقػػػػػػػػػ     بعي ػػػػػػػػػ 
 ف

                                     ظمػػػػػػيـ  سػػػػػػ َق ْ  جػػػػػػأ     أ سػػػػػػ غ 
 ف

 :(ٕٙ) ف    قوؿ الذ  الق س امرئ ب ت غرار عم  الشيعر نسج  مي امي

                       ػػػػػػػػػػػػػػ  ب ل   يػػػػػػػػػػػػػػ   ق ػػػػػػػػػػػػػػ ف لح
 ف

                                     تزيػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػـ صػػػػػػػػ   فػػػػػػػػ  ج ا   ػػػػػػػػ  
 ف

 :(ٖٙ)قول  المنواؿ هذا عم  حمد س ابف قوؿ مف جيء فمي
                   ط يػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػؿّ  فعقمػػػػػػػػػػػ ُ  أطمَقتُػػػػػػػػػػػ ُ 

 ف
                                     فتفػػػػػػػػ   صػػػػػػػػي    بمحِظػػػػػػػػؾَ  تبغػػػػػػػػ  

 ف
                   ُشػػػػػػػػػ َّ ا   األ ابػػػػػػػػػ  ق ا مػػػػػػػػػ  لقطػػػػػػػػػ ْ 

 ف
                                     تشػػػػػػػتي  لجمع ػػػػػػػ  م ػػػػػػػ ُ  كػػػػػػػ فَ  قػػػػػػػ  

 ف
ػػػػػػػػػ ا  جمػػػػػػػػػ َ  فكأ مػػػػػػػػػ                     ل ْ ِمػػػػػػػػػ ِ  الص 

 ف
                                     مػػػػػ  شػػػػػي  صػػػػػي    مػػػػػف فمػػػػػ  تحتػػػػػ  

 ف
 وصػػؼ فػػي شػػعر مػػف حمػػد س ابػػف بشػػعر ام زجػػت ال ػػي يالمعػػين هػػذ  وجم ػػع

 عنػػػػواف  حػػػػت حمػػػػد س ابػػػػف ك يبػػػػ  فػػػػي شػػػػمبي إسػػػػميع ؿ سػػػػعد. د ،ذكرهػػػػي قػػػػد الخ ػػػػؿ
 فػػي ودل منػػي بيلسػػرقة المػػ  ـ شػػيعرني عػػف نػػدافع اف عم نػػي الصػػدد هػػذا وفػػي ،(ٗٙ)سػػرقي  
 اال القػ س امػرئ معػيني مػف أفػيد قػد فشػيعرني ذكػر  مػر الػذ  رشػ ؽ ابف رأ  هو الدفيع

 كػؿ لػ   كػف لػـ واف ،من ي ووض  حسن ي ان  عف فض  جد دة معيني ال  ي اضيؼ ان 
 األب ػيت مس و  عف الشعر  مس وا   نزؿ لـ ان  اذ ،االق داء حسف األقؿ عم  فم  ذلؾ
 الشػػػيعر ثقيفػػػة طب عػػػة الػػػ  ال ػػػأثر هػػػذا  عػػػود وربمػػػي ،معين  ػػػي واسػػػ وح  حيكيهػػػي ال ػػػي

  أفكػػػير  مسػػػ م مي ن جػػػ  عمػػػ  سػػػيارا بصػػػ غ  م ػػػأثرا ففكػػػي القػػػ س امػػػرئ لشػػػعر ودراسػػػ  
 مصػػػيؼ فػػػي  ضػػػع  ال ػػػي األشػػػعير ل ػػػذ  محيكي ػػػ  خػػػ ؿ مػػػف الشػػػعر ة مقدر ػػػ  ظػػػيهرا
 .     الق س امرؤ س مي وال الشعر عميلقة
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 : اخلالصة
 عمػػػ  الضػػػوء نسػػػمط اف اال الخ صػػػة هػػػذ  فػػػي  سػػػعني وال وأخػػػرا اوال هلل الحمػػػد

 هػػذا فػػي رأ نػػي فقػػد ،لمموضػػع خ صػػة  عػػد وال ػػي البحػػث ل ػػي  نبػػ  ال ػػي السػػميت بعػػض
 لمػي نفوسػ ـ فػي وطب ع  ي الب اة اثرت ك همي واألندلسي المشرقي الشيعر ف اف البحث
 صػػػبغت وبيل ػػػيلي الشػػػعر ة أذهػػػين ـ فػػػي طبعػػت ثػػػـ أجواءهػػػي اخػػػ  ؼ عمػػػ  ب ػػػي  م عػػوا
 . الخ ؿ وصؼ في س مي وال الطب عة ألواف بش   صورهـ

 ولغ ػػػػ  افكػػػػير  فػػػػي القػػػػ س بػػػػيمرئ  ػػػػأثر قػػػػد حمػػػػد س ابػػػػف شػػػػيعرني اف والحظنػػػػي
 األندلسػػ ة الطب عػػة ألػػواف لػػوال جػػيهمي شػػيعر وكأنػػ  ال ػػ  ننظػػر بػػدأني اننػػي ح ػػ  واسػػموب 
 ال ػي االندلسػ ة الب اػة مػف المسػ مدة الرنينػة الخف فػة وموسػ قي  السػ ؿ أسموب  عف فض 
 . أصم  ال  بيلشيعر  عود

 صػورة نفػس اعػيدة الػ   عمػد قػد أوصػيف  اغمػب فػي سحمػد  ابػف الشػيعر نر 
 كينػت وربمػي ،وسػ ولة إشػراقي أكثر وبأسموب مخ مفة بألفيظ ولكف الق س المرئ الشعر ة

 مف الشعر ة لمقدر   إثبيت الوقت نفس وفي الجيهمي الشعر لمحيكيت من  محيولة هذ 
 .الجيهم ة في الشعراء فحوؿ ب  أ   بمي  أ ي بيف  س ط ع ان 

 وصػفيت صػفي  ي بػ ف ومػزج والم حركػة الصيم ة الطب عة حيك  الشيعر ف  ك
 وال الشػػػيعر ف بػػ ف الوصػػؼ فػػػي الصػػفيت أكثػػر و شػػيب ت ،الوصػػػؼ فػػي وأبػػدع الخ ػػؿ
 بيلنعيمػػػة سػػػيق  ي وصػػػؼ فك همػػػي وقو  ػػػي وسػػػرع  ي الخ ػػػؿ  فيصػػػ ؿ وصػػػؼ فػػػي سػػػ مي

 بيلم ػػػؿ ولون ػػػي السػػػ ؿ عمػػػ النيزلػػػة بيلصػػػخرة وحرك  ػػػي بػػػيلر   وخف  ػػػي بيلعقػػػيب وع ون ػػػي
 أنفسػػني نجػػد لػػذلؾ ،األوصػػيؼ مػػف وغ رهػػي بيلصػػخر وقو  ػػي وم سػػ  ي والغػػراب والصػػب 

 واحدة وب اة زمف   في عيشي وكأن مي الوصؼ مف النمط هذا في م شيب  ف شيعر ف اميـ
 .أشعيرهـ صبغت ال ي الب ا ة الفروؽ بعض  جيوزني إذا

 مي الشعر  موروثني ب ف لمجمع مني ولةمحي هي هذ  اف المقدمة في اشرني وكمي
 ف ػػذا وفقنػػي فػػيف واحػػد ،موضػػوع ضػػمف واحػػد شػػعر  غػػرض فػػي والمغػػرب المشػػرؽ بػػ ف

  .حسبني ف و أخفقني واف ،اهلل مف فض 

 العاملني رب هلل احلمد ان دعوانا وأخر
 . أمجعني وصحبه اله وعلى املرسلني سيد على والسالم والصالة
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 :البحث هىامش
                                                      

 الثقيفػػػػة وزارة،الحمبػػػػي طعمػػػػة احمػػػػد. د ،العبيسػػػػي الشػػػػعر فػػػػي الجميل ػػػػة المفػػػػيه ـ  نظػػػػر( ٔ)
 .   63:  2006 السور ة، دمشؽ

 الك ػػػب دار النسػػػياي، الػػػرحمف عبػػػد أبػػػو شػػػع ب بػػػف أحمػػػد:  ػػػيل ؼ الكبػػػر  النسػػػياي سػػػنف( ٕ)
 سػػم ميف الغفػػير عبػػد.د:  حق ػػؽ ولػػ ،األ: الطبعػػة ،1991 - 1411 - ب ػػروت -العمم ػػة

 المصػػػػػػدر نفػػػػػػس و نظػػػػػػر 4402 الحػػػػػػد ث رقػػػػػػـ 3/35:حسػػػػػػف كسػػػػػػرو  سػػػػػػ د ،البنػػػػػػدار 
 .4419-4415رقـ األحيد ث:

 - صػػػيدر دار المصػػػر ، األفر قػػػي منظػػػور بػػػف مكػػػـر بػػػف محمػػػد:  ػػػيل ؼ ،العػػػرب لسػػػيف( ٖ)
 ( .فرس) ميدة:  األول : الطبعة ب روت،

 العرب ػػػػة بيلجم ور ػػػػة الثقيفػػػػة وزارة. ط ،لمنػػػػو ر  ،االدب نػػػػوفف فػػػػي األرب ن ي ػػػػة:   نظػػػػر( ٗ)
 . 377/  9:  الم حدة

 ،السػػػور ة الثقيفػػػة وزارة،النم ػػػر  موسػػػ  محمػػػود حسػػػف ،العربػػػي ال ػػػراث فػػػي الح ػػػواف دن ػػػي( ٘)
 . 325-1/324:  االوؿ الجزء 2008 دمشؽ

 . 285/ 2:  العمم ة الك ب دار ،لمدم ر  ،الكبر  الح واف ح ية( ٙ)

خبيرهػػي واإلسػػ ـ الجيهم ػػة فػػي الخ ػػؿ انسػػيب( ٚ)  القوم ػػو الػػدار زكػػي احمػػد  حق ػػؽ ،الكمبػػي ،وا 
 الشػعر فػي البطولػة:  و نظػر ،بعػدهي ومػي 13:  و نظػر 133:  القػيهرة ػػ والنشػر لمطبيعة
 2008 بغػػػػداد -العيمػػػػة الثقيف ػػػػة الشػػػػؤوف دار ،ال ػػػػوزبكي مؤ ػػػػد.د ،اإلسػػػػ ـ قبػػػػؿ العربػػػػي
 . 257 :االول  الطبعة

:  الح ػػواف دن ػػي:  و نظػػر.  6/177: العمم ػػة الك ػػب دار ،سػػ د  البػػف المخصػػص:   نظػر( ٛ)
1 /326، 328 . 

 . 1/1:  االرب ن ي ة( ٜ)

:  و نظػر.  النيقػة:  واآلمػوف 52:  1961 ب ػروت ػػ صػيدر دار ،العبػد بػف طرفة د واف( ٓٔ)
 . 325/ 1:  الح واف دن ي

 . 325/ 1:  الح واف دن ي( ٔٔ)
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/ 1:الح ػػواف دن ػػي: و نظػػر .314/  1:الح ػػواف ح ػػية: فػػي كيممػػة القصػػة  فيصػػي نظػػر ( ٕٔ)
331. 

 .   285/ 2:  الح واف ح ية( ٖٔ)

 .5/142 : ت.د لبنيف ،الج ؿ دار ،هيروف الس ـ عبد:  حق ؽ ،الجيحظ ،الح واف( ٗٔ)

 .325/ 1:  الح واف دن ي( ٘ٔ)
 . 339 ػ 335/ 1:  الح واف دن ي:   نظر( ٙٔ)

 ذلػػؾ ومثػػؿ.  440/ 1:  العمم ػػة الك ػػب دار ،عط ػػة شػػيه ف:   حق ػػؽ ، مػػيـ ابػػو افد ػػو ( ٚٔ)
 . 78-64:  العبيسي الشعر في الجميل ة المفيه ـ:   نظر

 . 256:  اإلس ـ قبؿ العربي الشعر في البطولة:  نظر( ٛٔ)

 .145: ت.د بغداد لمنشر الرش د دار ،بيالندلس والموحد ف المرابط ف ع د في الشعر( ٜٔ)

 . 9/347: االرب ن ي ة و نظر .4402 الحد ث رقـ 3/35: الكبر  النسياي سنف( ٕٓ)
 محمػػػد:  حق ػػػؽ لمم ػػػداني، ،األمثػػػيؿ مجمػػػع و نظػػػر.  376/ 9:  األرب ن ي ػػػة:   نظػػػر( ٕٔ)

 .360/ 1: ب روت - المعرفة دار ،الحم د عبد الد ف مح  

 . 350/ 1:  الح واف دن ي:  و نظر ،450/ 2:  الح واف ح ية( ٕٕ)

 -الثقيف ػػػػة الك ػػػػب دار ،الػػػػدقس سػػػػ مة كيمػػػؿ. د ،الجػػػػيهمي الشػػػػعر فػػػػي الخ ػػػػؿ وصػػػؼ( ٖٕ)
 .47:  1975 الكو ت

 . 47:  صيدر دار ،االكبر المرقش د واف( ٕٗ)

 .355 – 349/ 1:  الح واف دن ي  نظر( ٕ٘)

 شػػػراب:  والغبػػػوؽ ،29: ب ػػػروت - القمػػػـ دار ،الطبػػػيع فػػػيروؽ. د:  حق ػػػؽ ،عن ػػػرة د ػػػواف( ٕٙ)
 . 321-320: د وان :  ذلؾ مثؿ و نظر مسيءال

 محمػد: و حق ػؽ وال بر ز ،دراسػة لمزوزني شعراا ي وأخبير العشر المعمقيت شرح:   نظر( ٕٚ)
 عنػػد الوصػػؼ:  و نظػػر. 16 -2006:14 سػػور ي -لمعمػػـو م ػػرات دار: الطحػػيف رسػػ ف
 1ط سػػػور ي - حمػػػص ،المعػػػيرؼ دار ،فػػػيرس الػػػد ف نصػػػر ، حم م ػػػة دراسػػػة القػػػ س امػػػرؤ

1988  :18- 24   . 

 .2/28: بمصر ال جير ة المك بة ،الحم د عبد الد ف محي محمد:  حق ؽ ،العمدة( ٕٛ)
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 دار ،حمػػود محمػد. د:   حق ػؽ ،القػ س امػرؤ ود ػواف ،325/ 1:  الح ػواف دن ػي:   نظػر( ٜٕ)
 . 17:  المبنيني الفكر

 . 114- 100:  د وان ( ٖٓ)

 . 37 - 36: الق س امرؤ عند الوصؼ:   نظر( ٖٔ)

 . 83:  د وان ( ٕٖ)

 . 355/ 1:  الح واف دن ي و نظر.  8:  د وان ( ٖٖ)

 . طو ؿ:  مسبطر.  59:  د وان ( ٖٗ)

 . 45: الق س امرؤ عند الوصؼ:   نظر( ٖ٘)

 - الجيمع ػػػػة والمطبوعػػػػيت الك ػػػػب مد ر ػػػػة ،الػػػدقيؽ عنػػػػر. د ،االندلسػػػػي الشػػػػعر م مػػػ ( ٖٙ)
 الػػػػ   شػػػػ ر الصػػػػفحة هػػػػذ  فػػػػي الوؿا هػػػػيمش و نظػػػػر 180: 3ط ـ1978 حمػػػػب جيمعػػػػة
 .الشيعر لح ية  رجمة ال ي الك ب

 ب ػػػػروت -ال وسػػػػؼ دار ،العػػػػر س محمػػػػد ،االنػػػػدلس شػػػػعراء موسػػػػوعة:   رجم ػػػػ   نظػػػػر( ٖٚ)
 الفكػػػػػر دار شػػػػػمبي، إسػػػػػميع ؿ سػػػػػعد. د ،شػػػػػيعرا الصػػػػػقمي حمػػػػػد س وابػػػػػف.  91: 2005
 المغػػػرب عرشػػػ فػػػي وفصػػػوؿ األندلسػػػي الشػػػعر مػػػف ومخ ػػػيرات ،6-3: القػػػيهرة -العربػػػي
 لمطبيعػة اإلسػ مي المك ػب ،الدا ػة رضػواف محمػد. د ،واألزجيؿ الموشحيت وفي وصقم ة
 . 21- 3:د وان  ومقدمة 182-180: االندلسي الشعر وم م .  214: والنشر

 .149: مصر - الن ضة دار ،شمبي إسميع ؿ سعد ،الشعر في وأثرهي األندلس ة الب اة( ٖٛ)

 47ؽ :1960 ب ػػػروت -صػػػيدر دار طبعػػػة عبػػػيس، احسػػػيف: ػػػؽ حق حمػػػد س، ابػػػف د ػػػواف( ٜٖ)

 .73ص

 ولعم ػػػػي  يو م ػػػػي  مكػػػػف: عبػػػػيس احسػػػػيف. د: المحقػػػػؽ و قػػػػوؿ الػػػػد واف فػػػػي هكػػػػذا القػػػػوت( ٓٗ)
 كيلعقيب.  نقض بمعن  ( خوت) او(  فوت)

 شػػػػرح: و نظػػػػر.  31:  ت.د بغػػػػداد -الن ضػػػػة لمزوزني،مك بػػػػة ،السػػػػبع المعمقػػػػيت شػػػػرح( ٔٗ)
 .50:العشر المعمقيت

 . 62-61:  شيعرا الصقمي حمد س ابف( ٕٗ)

 .(جأب) ميدة:  المغة و  ذ ب ،(جأب) ميدة:  العرب لسيف( ٖٗ)
 ( .ظمـ) ميدة:  العرب لسيف( ٗٗ)
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 . 424ص 276ؽ:  د وان ( ٘ٗ)

 . 330ص 213ؽ:   ـ ف،( ٙٗ)

 .(وج ) ميدة:  العرب لسيف( ٚٗ)
 الثقيف ػة الشػؤوف دار ،فوالمػرابط  الطوااػؼ عصػر األندلسػي الشػعر فػي الح ػواف وصؼ( ٛٗ)

 262-261:  ال حم ػؿ فػي اخػر نمػوذج و نظػر .261- 260:  1987 بغػداد - العيمػة
. 

 . 61ص 36ؽ: د وان ( ٜٗ)

 ،329ص 212ؽ ،329ص 211ؽ ،137ص 87ؽ ،144ص 90ؽ: د وانػػػ   نظػػػر( ٓ٘)
 فػػي الح ػػواف وصػػؼ:  و نظػػر . مقطعػػيت وغمب ػػي.  497ص 315ؽ ،401ص 259ؽ

 .   262 -34،259- 29: االندلسي الشعر

 . 291-290/ 2:  العمدة( ٔ٘)

 . 401ص 259ؽ:  حمد س ابف د واف( ٕ٘)

 .144ص 91ؽ:  ـ ،ف( ٖ٘)
 . 137ص 87ؽ:  ـ ،ف( ٗ٘)

 . 25:  السبع المعمقيت شرح( ٘٘)

 .   26:  ـ ،ف( ٙ٘)

    سر ع.:  سم ب.  289:  شيعرا الصقمي حمد س ابف(  ٚ٘)

 .  61ص 36ؽ:  حمد س ابف د واف( ٛ٘)

 . 29:  السبع المعمقيت حشر ( ٜ٘)

 . 331ص 213ؽ:  حمد س ابف د واف( ٓٙ)

 . 424ص 276ؽ:  ـ ،ف( ٔٙ)

 . 31:  السبع المعمقيت شرح( ٕٙ)

 . 73ص 47ؽ:  حمد س ابف د واف( ٖٙ)

 . 290 -287:  شيعرا الصقمي حمد س ابف:   نظر( ٗٙ)
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 تطور اننظاو االداري يف انعراق
                                                         أ.د.عبـــــــــــــاس فا ـــــــــــــل الســـــــــــــعدي

 ن
                      مركز احياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد

 ن

 
تهددده هددذد اسدرالددا اسددا اسءددلى اسنددمى الدددا اس ظددلم اودارر  دد  اس ددرا  متطددمرد 

سءدددم اسددا اسملددض اسولنددرا م دددرت اسم دممددلض ملدددا مددل ذتدد  الددن است  ددص اسددذر م ددذ ا
يت لمل ممنمع اسدرالا، ذلن ابرز مشذدا ماجهض اسبوثا س ددم مجدمد تءلديملض اداريدا 
مانددوا ممت دد  الديهددل مو لدديمل  دد  اضزم ددا اسملنددياا مجددلى هددذا اسبوددث الدددا لدددر مددل 

س ربيدددددا ماس راليدددددا م هدددددل الددددددا مجددددد  الددددد  ت ل بددددد  اسم دددددلدر، متدبيدددددا سولجدددددا اسمذتبدددددا ا
 اس  مص سلد ب ض اس ءص  يهلا

م دد  اسملنددد  للددمض اسددددمل اسدددا الددلسيم، ماولدددديم ذدمدددا الربيددا جم هدددل الدددلسيما 
ار مءطدمع م هدلا مب بدلرت ا دره ا د   تتل مد  ملم  الديمل و د  مءددمم مدن اورض استد 

اسرلدتل  بدةدا لدذلن جزى من اورضا مالدا مل ذذرد ومزت بن اسولدن او د هل   ا د  
، مغيدرهم بدلسذمر بلسم دلسيه اسشلم ماسجزيرت، يءلممن بهل اسممدذا، ذمل يءلم اهدل اسديمن

 ا(1)ماسطللليج مامثلسهل
الديمددلم اداريددلم  14هددد( مددثسم للددم اسدمسددا اس ربيددا اولددسميا اسددا 383 لسمءدلدد  )

م اس جم الن اللسيم اس ر  ثم ا م   هذا يءمل: "ما رد ل اللسي(2)م ءلم سولجا اسدمسا اوداريا
  ددد ل ذددمر ذددل الددديم م  ددب ل ام ددلرهل مذذر ددل ل ددبلتهل مرتب ددل مددد هل ماج لدهددل ب دددمل 

 ا(3)مثد لهل مرلم ل ودمدهل م ططهل مورر ل طرلهل اسم رم اااا"
هددد( ذددسم مددن بددسد اس ددر  مم ددر ماسمةددر  مبوددر 346ميج ددل او ددط رر )

تهل، مذسك ون سذدل م هدل ظرم دلم طبي يدا تميزهدل الدن اسرمم مبور اس زر أللسيم للئما بذا
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غيرهددلا مبهددذا  ددطن او ددط رر ويءبددل استءلدديم اودارر اسددذر دالددض اسيدد  ظددرمه غيددر 
 ا(4)جةرا يا، ما مل يج ل اسم طءا مودت مو يجزئهل او اذا جزئتهل اسطبي ا

تح م دد  بدددسد اسشددلم اودددت ظ اس دددر  بلستءلدديم اودارر اسدددذر ذدددلن لددلئدا  بدددل اس ددد
اولددددسم  ويددددث اطدءددددما الدددددا اللددددلمهل اوداريددددا الددددم )اوج ددددلد(  ذل ددددض ارب ددددا اج ددددلد 

 ا(5)ما بوض  ملا    اس  ر اوممر، مالتمر هذا استءليم اسا اس  ر اس بلل 
ي هددم ممددل تءدددم ان اسممدذددا تءلددم اسددا الدددت الددتل لض ام ذددمر ام الددلسيم، ميءلددم 

سرلددتل  اسددا طلللدديج )مهدد  اس ددماو (ا اولددتلن اسددا الدددت رلددلتي  )مهدد  اولندديا(، ما
 مذلن سذل ذمرت ل با )مرذز( ممدائن مسذل مدي ا لره مربمطا بهل ربطل اداريلا

ماسرلتل     بسد  لرس )ذمل يءمل يللمض اسوممر( هم ذل ممنع  يد  مدزارع 
ملره، مويءلل ذسك سدمددن )ذلسب درت مبةدداد(،  هدم ال دد اس درس بم زسدا اسلدماد ال دد اهدل 

 ار ا   يمثل اسم لط  اسري ياا بةداد،
ماستءلدديملض اسمددذذمرت اسم مددمل بهددل  دد  بددسد اس ددر  مبددسد  ددلرس لبددل اولددسم 
مب ددددد، تدددد ل ندددمن اهتمدددلم مدددل ي دددره بلسجةرا يدددا اوداريددداا ملدددد االطدددا يدددللمض سهدددل 
م  لم، ويث ذلن يءلم اسدمسا است  يرد ذذرهل    م جم  اسا الللم اداريدا ممدل يندم  

هل من ذمر مرللتي  مطللليج ميت لمسهل بذذر طمسهل مالرندهل ممدل تشدتهر ذل للم م 
 ي ا ملد يذمن سهذا استءليم ذمل يذذر ذ  سلترا ج غليلض ملسيا تت د  بنريبا اورض 

 )اس راج(ا
م   اما ر اس هد اسلللل   مأمائل اس هد اولسم  مردض سم طءا بةداد الدملى 

لتمرض اسطللليج اسا ملض متأ ر م هل طلمجلن ا ما(6)ثسثا رللتي  مارب ا طللليج
 دددد  اسجل دددد  اسةربدددد  )لطربددددل مبلدمريددددل( مطلددددمجلن  دددد  اسجل دددد  اسشددددرل  ) هددددر بددددم  

 ا(7)مذدماذه(
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 :تطور اننظاو االداري
تشير اسم لدر اسا ان الملى اوللسيم موددمدهل ممودداتهل اوداريدا  د  اس درا ، 

ميدا ماس بللديا، ظددض الددا مدل ذل دض الديد  ب د اس تح اولسم  م دسل الهدد اسدمسدا اوم
   أيلم اضذللرت اسلللل يينا  ذل ض بسد اسرا دين )اس هرين( مه  اس را  اسولس  تتذمن 
من الديمين: اسج مب  مي ره بللديم اسلماد )بسد بلبل اسءديما(، ميلمي  يللمض اسوممر 

لددلب  وتددا م ددلبع  هددرر اينددل )اس ددرا  اس ربدد (، ماسشددملس  ميمتددد اسددا شددملل اولددديم اس
)اسجزيددددرت اس راتيددددا(مه  ممدذددددا  ي ددددمه  (8)دجدددددا ماس ددددراض، مذددددلن ي ددددره بددددللديم اسجزيددددرت

 م يمل ب د ُلم  بمويا ديلر بذرا اسءديما،
ذدمرت )الدتلن( بللدملئهل اس لرلديا  12م   زمن اس رس ذدلن اس درا  مءلدملم اسدا 

مددمرا ممددن بي هددلالدا لددبيل تنددم لددتمن طلددمجلما مالددتمر هددذا استءلدديم اسددا اس  ددر او
اسمثددلل ذدددمرت )الددتلن( اسزمابددد  متندددم ثسثددا طلللددديج )اسدددزا  اوالدددا ماسدددزا  اوملدددط 
ماسددزا  اولدد ل( مذددمرت الددتلن شددلذ  يددرمز متنددم  ملددا طلللدديج هدد  : ودددمان متددلمرا 

 ا(9)م ل ءين م  يرمزلبلذ م اربل مطلمج اسجبل
ل ابددددن  ددددددمن )جبددددل ميء ددددد بطلددددمج اسجبددددل )جبددددلل اس ددددرا  ( ام ذمددددل لددددمله

مهم غير الدديم اسجبدل )اسجبدلل(  د  ايدران ام ذمدل يلدمي  اسدب ض  طدأ بللدم (13)اس را (
الدددرا  اس جدددم اسدددذر اطدددد  الددددا اسءلدددم اسةربددد  م ددد   ددد  مروددددا متدددأ رت الدددم ذردلدددتلن 

 مامتدض استلميا اسا ترذيل مو السلا سهل بلس را ا
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م    هليا اس  ر اوممر االيد استءليم اودارر    اس را   ل دبح يتذدمن مدن 
 ملددا اللددلما م دد  اس  ددر اس بللدد  اومل ماس  ددر اسبددميه  ا ددبح يتذددمن مددن لددتا 

تمتد اسدا تذريدض الللم ه : ودمان مبةداد ممالط ماسب رت ماسذم ا مللمراى است  ذل ض 
)الدا دجدا( مهيض )الدا اس دراض(ا مذدل للدم م هدل يندم الددد مدن اسمددنا ذمدل ظهدرض 
اسمم ددددل ذمودددددت اداريددددا جديدددددت ب ددددد   دددددهلالن اسجزيددددرت  دددد  زمددددن ابدددد  اس بددددلس لدددد ا 

هدا  ظدض مويا للئما بذاتهل وتا  هليا اسءدرن اسثلسدث اسهجدرر، ويدث ُأدمجدض مدرت 132
ذمل   دض شهرزمر ماالملسهل من مويدا اسمم دل  د  ا در ا (11)ا ره    الديم اسجزيرت

ا ذدددذسك   ددددض ذدددمرت وددددمان مدددن اس دددرا  (12)الهدددد اسرشددديد مندددمض اسدددا االمدددلل اسجبدددل
 ا م   مراول ووءا االيد اس ظر    هذد است ديسضا(13)منمض اسا االملل اسجبل

مذددددلن اس ظددددلم اودارر  دددد  اس  ددددر اس بللدددد  اومل مرذزيددددلم،  دددددم تذددددن س مددددلل 
 ا(14)سيم اسلدطا است  ذل ض سدموت    اس هد اوممراولل

م ددد  اسمروددددا او يدددرت مدددن وذدددم اسدمسدددا اس بللددديا ظهدددرض  ددد  اسمم دددل، مهددد  
الل ددما اسجزيددرت، امددلرت أتلبذيددا تمثددل ادارتهددل مت ظيملتهددل اوداريددا مظهددرا اللمددلم سددسدارت 

ت مدن لد جلر ا مذل دض تتبدع اسمم دل جميدع اوراند  اسممتدد(15)اسلدجمليا است  لدبءتهل
 اسا شهرزمر بلونل ا اسا اوران  اسمال ا ج م  شر  ترذيل اسولسياا

 م( ذدلن اس درا 1258-1157هدد  656-552م   اس  در اس بللد  او يدر )

() ينم الشر مويلض ه  : اربل مشهرزمر(*)  موديثدا اس دراض مبةدداد ممالدط ماسوددا
 ا(16)ماسب رت م مزللتلن **() ململلنماسذم ا 

هدد امدر اس دي دا 618دمل بدأض االتداىاض اسمةمل الددا اطدراه اس درا  لد ا مال 
اس ل ددر سدددين اي اميددرر اسمم ددل ماربددل بلو نددملم اسددا اللددلذرد  دد  دالملددل  للددتجلبل 

 ا(17)سألمر سمماجها اسممله
مب د هجمم اسمةمل الدا بةداد، ابءا هموذم اسمندع اودارر  د  اس درا  الددا 

م ندع  ا(18)للديين مودل ظ الددا استءلديملض اوداريدا اسءديمدامل ذلن الدي   د  زمدن اس ب
ا مال ددمل يذددمن مءددر (19)اس درا  بذلمددل وددمدد اسولسيددا س  ددمذ اسجسئدريين م  ددمذ تيممرس ددك

اسلدطلن اسجسئرر    بةدداد  دطن   دمذ وذمد  يمتدد اسدا الديمد  اس درا  اس ربد  ماسجزيدرت 
ذددذسك اسودلل  دد  الهددد تيممرس ددك ويددث ا (23)بمدل  دد  ذسددك اسمدددن اسجبديدا اس راليددا اسولسيددا

 ا(21)م سيوذم ذلمل اس را  بمل    ذسك الديم اسجزيرت1432ارلل اسلدطلن و يدد ل ا 
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مال دمل اوتل اسلدطلن لديملن اسءل م   بةداد ب د تةدبد  الددا اسجديش اس د مر 
 6لد جءل )سدماىما ام مت در يا( ملطدع  م هدل  17م للم اس درا  اسدا 1534هد 941ل ا 

لدددد لج  سءدددددمادد، ما ددددبوض بةدددددداد ايلسددددا مالددددد ا تتب هددددل مءلط دددددلض )بةددددداد ماسمم دددددل 
 ا(22)ماسب رت( ميوذمهل ماٍل ي ي   اسلدطلن

ا دددبح اس دددرا  بجميدددع اجزائددد  ي ندددع سوذدددم اسلددددطلن مدددراد  1638م ددد  لددد ا 
اسا ثسث مويلض ه  )اسمم ل مبةدداد مشدهرزمر ممرذزهدل ذرذدمك( اسرابع اسذر للم  

 ا(23)ثم نمض اسب رت اسي  ب د ل ماض لديدا
م   امائل اسءرن اسثلمن الشر ا   دض مءلط دا اسمم دل الدن بةدداد م ند ض 
زم دددلم ضيلسدددا ديدددلر بذدددر مذدددذسك ا   ددددض مدددن ب ددددهل مءلط دددا شدددهرزمر )مذدددلن مرذزهدددل 

 ا(24)اسا وذم بةداد ذرذمك( ثم االيدتل، ب د زمن،
-1753م دددد  اسمرودددددا اسسوءددددا مو لدددديمل اث ددددلى وذددددم اسمملسيددددك  دددد  اس ددددرا  )

لدد جءل )سدددماىما(  18م( للددم اس ددرا  اسددا  مددس مويددلض هدد  مويددا بةددداد متنددم 1831
تمتددد  ددد  رل دددا شللدد ا مدددن اسلدددملمت اسددا وددددمان مل دددر شدديرين ماس ملديدددا مدميدددر لبدددم 

 23لدددد لج ( مشددددهرزمر )متنددددم  6 ددددل )م يهددددل مغيرهددددلا بلونددددل ا اسددددا مويددددا اسمم 
 ا(25)ل جءل( ماسب رت ماووللى

جددزى و  –ذمددل ذل ددض  دد  اسملندد   – 1831مظدددض ايددلوض اس ددرا  ب ددد الددلم 
يتجددزى مددن اومبراطمريددا اس ثمل يددا، مالددتمرض ذرذددمك مت دددا بمويددا بةدددادا ملددد الددين 

ك اسذر لب  مان وذدم ماس  بةداد )الد  بلشل( اسنلبط موممد بلشل الدا بلشميا ذرذم 
 ا(26)متمذن من تمطيد اومن  يهل1835اسمم ل م ذ اللم 
م   دض ملردين الن اس را  منمض اسا ديلر بذر 1835هد 1251م   اللم 

م اسدا سج دا 1848)اسجزيرت(ا ماس لرطا است  لدمهل اسم دم  استرذد   د  أرندرمم لد ا 
يدل ماسلدديمل يا هد  ندمن مويدا توديد اسودمد استرذيا اويرا يا اظهرض ان رام ددمز مارب

لدل شدأن اسمم دل  ل زسدض اسدا مرتبدا مت در يا تلب دا اسدا  1853ا م د  الدلم (27)بةداد
 ا(28)لل شأن اسب رت  أ بوض ل جءلم مدوءل ببةداد 1862بةداد، م   اللم 
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( ذددلن امل المددل لددلم بدد   ددسل مدددت 1872-1869م دد  الهددد مدددوض بلشددل )
داريددا ماسمجددلسس اس ل ددا بلسمت ددر يلض، مي ددد وذمدد  ان الددس اسبدددديلض ماسمجددلسس او

امل مدن طبد   ظددلم )اسمويدا اسجديددد(  د  اس ددرا ، مهدم  ظددلم اسوذدم اسموددد  اسدذر لددب  
 ا(29)ان من   مطبء     اسدا م ، مبذسك المل الدا تمليع اس ذرت اولديميا

م ددد  الهددددد تدددم تءلددديم مويدددا اس دددرا  استددد  ذل دددض تتدددأسه مدددن مءدددلط ت  بةدددداد 
ا مت در يلض )لد لج (، ماسمت در يلض اسدا النديا، ماولنديا اسدا  دماو ا ماسب رت اس

ا ممل تزال هذد استلميلض (33)يوذم اسل ج  مت ره، ماسءنلى للئممءلم، ماس لويا مدير
 للددتمرض  ملددت دم  اسددا اسملددض اسولنددرا مذل ددض اسب ددرت مرذددز لدد ج ، امددل اسمم ددل

 ا(31)امر   مديلر بذرمت ر يا مرتبط  ببةداد، مامتد وذم مدوض بلشل اسا 
ممن االملل مدوض بلشل او ره إجراى اوو لى اسلذل   ضمل مرت، ذمل للدم 
بةداد اسا موسض ماطراه مج ل سذل مودا الملم مالين الديهل م تلرام مم دلمن م تدلر، 

 ا(32)مّرلم ابما  اسدمر
ثم الدلدض لد جءل  د  الدلم  ()ا بوض اسب رت مويا من جديد 1875م   اللم 

ا امدل اسمم دل  ءدد ا دبوض مويدا  د  الدلم 1884يد تشذيل اسمويا    ل ا ماال1883
او ان بةدددداد ذل دددض الددددا اسددددمام  (33)يتب هدددل لددد جءلن همدددل ذرذدددمك ماسلدددديمل يا 1879

توت ظ بلسليلدت الدا اسب رت ماسمم ل، موتا ب د ان ا بوض ذل م همل مويا مسةليدا 
 اأ(-33)ثاذلن ماس  بةداد ي د ذبير اسموت اسثس 1933اللم 

مالدددتمرض استرتيبدددلض اوداريدددا اسجديددددت استددد  اد دهدددل مددددوض بلشدددل مطبءدددا  ددد  
اس را  مسم يملهل اود، لدمه اسءديدل مدن استبددل، وتدا ليدلم اسودر  اس لسميدا اومسدا  د  

 ا(34) 1914ل ا 
م 1938 11 16هدد اسمما د  1313 د ر  5م ص اسطلبم استرذ  اسمؤرخ  د  

ل دددض تندددم ذدددل مدددن ذرذدددمك مرا يدددا ماربيدددل مرام ددددمز الددددا تب يدددا شدددهرزمر سد دددرا  مذ
 ا(35)مذميل ج  مذ رر مجمي هل تءع نمن مويا اسمم ل اس راليا
يوددد  -1879 د  الدلم –مالدا هذا ا بح اس را     اس  در استرذد  او يدر 

لددد ج  ديدددر اسدددزمر مدددن اسشدددملل اسةربددد  ماسبلديدددا مدددن اسةدددر  ممويدددا ديدددلر بذر)ميتب هدددل 
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ارغ دد  ممددلردين( مددن اسشددملل، مايددران مددن اسشددر ا مينددم ثددسث لد ج  اسمرذددز ملدد جءل 
 :(36)مويلض ه 

 اوال: واليت املوصم انتي كانت تضى ثالثت سناجق هي:
 ال ج  اسمرذز متتب   النيا )دهمك مزا م ماس ملديا مل جلر مالءرت( -1

 ال ج  ذرذمك متتب   النيا )اربيل م را يا مرام دمز مذميل ج  مذ رر( -2

 ايا متتب   النيا )بلزيلن مودبجا مشهرزمر مميرذا(ل ج  اسلديمل  -3

 ثانيا: واليت بغداد انتي كانت تضى ثالثت سناجق هي:
لدددد ج  اسمرذددددز متتب دددد  الندددديا )اسذلظميددددا ملددددلمراى ماسرمددددلدر مالل ددددا مم دددددس   -1

 اماس زيزيا ماسذمض مب ءمبا مبدرت م ل ءين(

 ال ج  اسديما يا متتب   النيا )اسودا ماسشلميا ماسلملمت( -2

 ال ج  ذربسى متتب   النيا ) اسه ديا ماس جه ماسرزازت ماس ورامر( -3
 ثانثا: واليت انبصرة انتي كانت تضى اربعت سناجق هي:

 ال ج  اسب رت متتب   النيا )اسءر ا ماس لم ماسذميض( -1
 ال ج  اس ملرت متتب   النيا ) دميريج ملد ا  لسح ماسزبير( -2

 ال ريا ماسشطرت ملم  اسشيمخ ماسو (ل ج  اسم ت ك متتب   النيا )مرذز اس  -3

 ل ج  اووللى متتب   النيا )اسه مه ماسءطيه ماسءطر(ا -4

مالددتمر وتددا لددءمط  1879ماستءلدديم اودارر اسمددذذمر اسددذر الددتءر م ددذ الددلم 
اسدمسا اس ثمل يا ي  د اوداللىاض است  يرمجهل ب ض اسذتل  اسمةرنين ب  مص مويا 

بددل  1921 ددد تذددمين اسدمسددا اس راليددا اسوديثددا لدد ا اسمم ددل مددن ا هددل اسوءددض بددلس را  ب
ميشير اسا امتداد ودمد اس را  سيشدمل م دلط  اس دديج اس ربد  اسممتددت مدن اسذميدض اسدا 
لطر، م   مراول للبءا ذل ض تمتدد اسدا وددمان مل در شديرين م مزللدتلن )اوودماز( 

 مج مب  شرل  ترذيل اسولسياا
ت دددديسض اوداريدددا لبدددل اسودددر  ملدددد اد ددددض الددددا  ظدددلم مددددوض بلشدددل ب دددض اس
مددددن ربيددددع او ددددر لدددد ا  18م 17اس لسميددددا اومسددددا بممجدددد  اسءددددل م ين اس ددددلدرين  دددد  
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م ويث االيد ت ظيم استشذيسض اودارياا  مدثس بءيدض 1913-1912هد 1333-1331
مويا اسب رت تتذمن من ارب ا اسميا )ل لج ( سذن جرض ب ض است ديسض الدا النيا 

 ا(38)ي طب  اومر ذات  الدا مويت  بةداد ماسمم ل، م (37)تدك اوسميا
( غددددزض اسءددددماض اسبريطل يددددا 1918-1914م ددددسل اسوددددر  اس لسميددددا اومسددددا )

متدددم اولدددتيسى الددددا اس دددرا  لددد ا 1917مدددليس  11اس دددرا  ماوتددددض مدي دددا بةدددداد  ددد  
 يلددلن مددن  25مبددذسك ا تهددا اسوذددم اس ثمددل   م ددرض او تدددا  اسبريطددل    دد   1918
، مذ تيجا سهدل 1923وزيران من اللم  33ماللم اس راليمن ثمرت ملدوا     1923اللم 

 1932مان الددتمر او تدددا  اسددا الددلم  1921شددهد اس ددرا  ليددلم اسوذددم اسمدذدد   دد  ا  
 وين د ل اس را  ال با اومم ما بح من اس لويا اسءل م يا دمسا ملتءداا

لى اسوددر  اس لسميددا امددل است ظدديم اودارر  ءددد الددتمر لددلرر اسم  ددمل وتددا ا تهدد
اومسددا ويددث االيددد تءلدديم اسموددداض اوداريددا زمددن اووددتسل ما ددبح اس ددرا  يتذددمن مددن 

سددماىما، ميتددأسه ذددل سددماى مددن مرذددز ممددن بندد ا الندديا مالدددت  ددماو ،  يتبددع ذددل  14
 لويا الدد من اسءرها مبةداد ه  اسمرجع اوالددا سمراذدز اضسميدا )اسمت در يلض( ممءدر 

 لم    الهد اووتسل اسبريطل  ، ماسمدك    اس هد اسمدذ ا مندمض اسولذم اسليلل  اس
مبددددد الددددد  (39)لريدددا 9918 لويدددا اوتدددمض الددددا  174لندددلىا م 66اضسميدددا اسمدددذذمرت 

 ا(43)مديمن  لما 8ا2 وم  1919لذلن اس را     اللم 
ان  1923ذدل من اومل مدن الدلم  12تشذيل اسوذممدا اسمؤلتدا تءدرر  د   مب د

 ي لد ت ظيم استشذيسض اودارياا
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 :اننظاو االداري بعد قياو املًهكت انعراقيت
ثبتدددض استءلددديملض اوداريدددا  1921ب دددد ليدددلم اس ظدددلم اسمدذددد   ددد  اس دددرا  لددد ا 

ك اسمودداض بدلرادت مدذيدا اورب ا الشر، مسذل م هل النيتهل م ماويهلا متم الدتوداث تدد
 ام لبل ذسك ب رملن الثمل  ا

سددماىام ودددمديل امتدددض اسددا  11ماوسميددا استدد  ا ددبح اس ددرا  يتذددمن م هددل،  يهددل  
 اسودمد اسدمسيا مع اولطلر اسمجلمرت مثسثا اسميا دا ديا  ه : اسودا، بةداد ، ذرذمكا

 راليددددا سلدددد ا متظهددددر اوسميددددا اورب ددددا الشددددر اسمددددذذمرت  دددد   لرطددددا اسممدذددددا اس
(ا ذذسك تظهر اس لرطا   لهل    دسيل اسممدذا اس راليا سل ا 3)ا ظر شذل (41)1929
 (ا4)ا ظر شذل  (42)1935-1936

م   اسل ماض اسسوءا و دل تةيدر  د  وددمد اوسميدا اسةربيدا بلدب  الدتوداث 
هددد  بلديدددا اسجزيدددرت ماسبلديدددا  1945ثدددسث بدددمادر، ملدددد يذدددمن الدددتوداثهل تدددم  ددد  الدددلم 

لسيا ماسبلديدددددا اسج مبيدددددا، ويدددددث الدددددتءط ض اومسدددددا مدددددن اسميدددددا اسمم دددددل مبةدددددداد اسشدددددم
، ماسثل يددا مدددن سددمائ  اسددددسيم مذددربسى، مالدددتءط ض او يددرت مدددن اسميددا اسديما يدددا ()ماسدددسيم

 سماىما مثسث بمادرا 14ماسم ت ك ماسب رتا مبذسك ا بح اس را  يتذمن من 
 169لندددددلىما م 61م ذل دددددض اضسميدددددا اضرب دددددا الشدددددر تنددددد 1952م ددددد  الدددددلم 

لنددددلىما،  دددد  وددددين بدددددد الدددددد  81اسددددا  1997، ازدادض اولندددديا  دددد  الددددلم (43) لويددددا
 ا(44) لويا151اس ماو  

 2ذدددم232529تدددم تمزيدددع اسبدددمادر اسدددثسث ماسبدددلسد ملدددلوتهل  1963م ددد  الدددلم 
الدددددا ب ددددض اوسميددددا اسمجددددلمرت، ويددددث نددددمض م ظددددم بلديددددا اسجزيددددرت اسبددددلسد ملددددلوتهل 

ب ددددددد ان ذددددددلن  2ذددددددم53227مم ددددددل  ل ددددددبوض ملددددددلوت  اسددددددا سددددددماى اس 2ذددددددم25346
ماسملددلولض اسبلليددا انددي ض اسددا سددمائ  بةددداد ماسرمددلدر، ماسبلديددا اسشددملسيا  2ذددم33693

،  أ ددددبوض ملدددددلوت  (#)نددددمض اسددددا سددددماى اسرمددددلدر 2ذددددم131339اسبددددلسد ملددددلوتهل 
ا امدددددل اسبلديدددددا اسج مبيدددددا اسبدددددلسد ملدددددلوتهل 2ذدددددم42849ب دددددد ان ذدددددلن  2ذدددددم145238
ب ددد   2ذددم82923،  ءددد ُأسود  م ظمهددل بدددماى اسديما يدا  أ ددبوض ملدلوت  2ذدم76144
 ا(46)، ممل تبءا انيه اسا سماى اسب رت(45)2ذم15386ان ذلن 
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 1929( خارطة العراق لسنة 3شكل رقم)
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 1936لسنة  ( خارطة العراق من كتاب الدليل العراقي الرسمي4شكل رقم)
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متتنح استةيراض اسمذذمرت ال د مءلر ا مللوا ب ض اوسميا اسمتأثرت بللتوداث 
 ( اوت :1اسبمادر اسثسث مااللدت تمزي هل ذمل يظهر من جدمل رلم )

 (1جدول رقم )
 1960و  1958مساحة االلوية المتأثرة باستحداث البوادي عامي 

 المواء
 (2المساحة )كم

1958 1960 
 53227 33693 الموصل
 19357 12752 بغداد

 145238 42849 الرمادي
 6065 6060 كربالء
 82920 15086 الديوانية
 20702 12295 البصرة

 57، ص1960المصدر: دليل الجمهورية العراقية لسنة 
تددم الدددتوداث 1969 5 27(  ددد  11مبولدد  لددرار مجددددس ليددلدت اسثدددمرت رلددم )

تدم  1969 9 17 د   1365مم دلا مبلسمرلدمم سماى  دهمك ب د التطلال  من سدماى اس
توديددددد سددددمائ  اسلددددملمت ماسديما يددددا ويددددث نددددم اومل ذددددل مددددن لنددددلى اسلددددملمت ماسرميثددددا 

 ماسلدملنا    وين نم اسدماى اسثل   النيا اسديما يا مال ك ماسشلميا مابم  يرا
تم التبدال الم اوسميا  1969سل ا  159مب د  دمر لل من اسمول ظلض رلم 

اطدد  الددا  1973 4 2    343 ظلضا مبممج  لرار مجدس ليلدت اسثمرت رلم بلسمول
مول ظددا اسلددملمت الددم مول ظددا اسمث دداا مبددلسءرار   لدد  غيددر الددم مول ظددا اس مددلرت اسددا 

 مول ظا ا 16مول ظا ميللن مبذسك ازداد الدد اسمول ظلض اسا 
الددتودثض مول ظددا اس جدده  1976 1 26 دد   42مبلسمرلددمم اسجمهددمرر رلددم 

 ددد التطلالهددل مددن موددل ظت  ذددربسى ماسمث ددا  ل ددبوض تنددم ذددل مددن ألندديا اس جدده ب
 1976 1 29اسمدددددؤرخ  ددددد   41ماسذم دددددا مأبدددددم  ددددد ير م لويدددددا اسشدددددبذاا مبلسمرلدددددمم 
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التودثض مول ظدا  دسح اسددين ب دد التطلالهدل مدن مودل ظت  بةدداد مذرذدمك مندمض 
اسللب  ذذرد ُغيدّر  41ذل من ألنيا تذريض مللمراى مبدد مطمز  مرملتما مبلسمرلمم 

الم ذرذمك اسا مول ظا استأميم منمض لنلئ  ذرذمك ماسوميجا ، مبذسك ارت ع الدد 
 ا(47)مول ظا 18اسمول ظلض اسا 

ت ددديسض اداريددا  دد  م ظددم اسمول ظددلض  2333- 1968مودددثض  ددسل اسمدددت 
أربذدددض اس مدددل اودارر ماس دمددد  الددددا ملدددتمه اسمول ظدددا ممودددداتهل اوداريدددا اس دددةرها 

 مت  ي هل اسا: 1968م يمل يأت  تمنيح تدك است ديسض ب د اللم 
ودددمد اسمول ظددا متمثدددض  دد  استةييددراض اوداريددا استدد  ودددثض سدمدددت اسمددذذمرت دا ددل  -1

 ، نم ،  ك ارتبلط ، اسةلى متةيير المااا اسخاالتوداث
استةييدددراض اوداريدددا استددد  وددددثض سدمددددت اسمدددذذمرت ماسمدددؤثرت الددددا ملدددلوا اسمول ظدددا  -2

ب  تةيير    ودمدهل اوداريدا مدع اسمول ظدلض اسمجدلمرت متمثددض هدذد استةييدراض بل
 ا(48)بزيلدت ام  ءص اسمللوا بلب  اولتءطلع ام اسنم

 ( الدد استةييراض است  ودثض الدا اسمول ظلض :2ميمنح اسجدمل)
 (2جدول رقم)

 2003 – 1968عدد التغييرات االدارية داخل حدود المحافظات لممدة 
 

 ظةالمحاف
 

عدد 
عدد  المحافظة التغييرات

عدد  المحافظة التغييرات
 التغييرات

 8 ديالى 12 البصرة 3 واسط
 4 ذي قار 7 بابل 7 ميسان

 3 المثنى 8 النجف 9 صالح الدين
   7 القادسية 16 بغداد
   8 كربالء 11 االنبار

 ممدة المذكورة المصدر: المراسيم الجمهورية المنشورة في جريدة الوقائع العراقية ل
 (.49مصدر رقم  )انظر
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 :وخالصت انقول
أن ألملى اوللسيم مودمدهل مموداتهل اوداريا    اس را  ، ب د اس تح اولسم  
م ددسل الهددد اسدمسدددا اضمميددا ماس بللددديا ، ظدددض الدددا ملذل دددض الديدد   ددد  أيددلم اضذللدددرت 

لس  تتذددمن مددن الديمددين: اسلللددل يين ،  ذل ددض بددسد اسرا دددين )اس هددرين( مهدد  اس ددرا  اسودد
اسج دددمب  مي دددره بدددألديم اسلدددماد)بسد بلبدددل اسءديمدددا( ، ميطدددد  الديددد  ايندددلم الدددم)اس را  
اس ربدد ( ، ماسشددملس  ميمتددد اسددا شددملل اولددديم اسلددلب  وتددا م ددلبع  هددرر دجدددا ماس ددراض 
مذدددلن ي دددره بدددللديم اسجزيرت)اسجزيدددرت اس راتيدددا( مهددد  ممدذدددا  ي دددمه اسءديمدددا ، ثدددم ُلد دددض 

 ا1921لوت  بللتطلع اجزاى م   ب د تذمين اسممدذا اس راليا ل ا مل
مو دددض تةييددراض اداريددا  دد  م تددده اسمراوددل استدد  مددّر بهددل اس ددرا ، م ددذ الهددد 

، مدددع تةييدددر ألدددملى 2333اس دددرس موتدددا ليدددلم اسممدذدددا اس راليدددا مالدددتمرض سةليدددا الدددلم 
 موداض اداريا متبلين مللولتهل من مرودا اسا ُأ رها

ستةييراض اوداريا بت ذيدك ب دض اسمودداض مدمدج مودداض غيرهلبدُأ ره متمثدض ا
متشذيل موداض اداريا جديدت، ب نهل  ةيرالدا ملتمه اس لويدا مغيرهدل الددا ملدتمه 

 اسءنلى اماسمول ظاا
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 :اهلوايشاملصادر 
                                                      

ستدراث اسجةرا د  اس ربد  مدع استرذيددز البدلس  لندل اسلد در، يدللمض اسومدمر: درالددا  د  ا (1)
 ا33، ص1992، دار اسطدي ا، بيرمض، 1الدا اس را     م جم اسبددان ، ط

الد  مومد اسميلح، "م لهج اسجةرا يا اولديميا ال د اس ر   د  استدراث ماسم ل درت"، مجددا  (2)
 ا243 -242، 231، ص1989، 1، ج43اسمجمع اس دم  اس رال ، بةداد ، اسمجدد 

، ب  ليددا در غميدد ، مطب ددا 2مءدلدد  اسبشددلرر، أولددن استءللدديم  دد  م ر ددا اضلددلسيم ،طاس (3)
 ا9، ص1936بريل، سيدن، 

البددلس  لنددل اسلدد در، "  ظددرت  دد  تددراث اس ددر  اسجةرا دد "، مجدددا اسمددمرد، بةددداد، دار  (4)
 ا23، ص1997، اس دد اسثل  ، 25اسشؤمن اسثءل يا اس لما، اسمجدد 

اس ءديدا اس ربيدا  د  است ظيمدلض اوداريدا ماس لدذريا  د  اس درا  ماسشدلم  جهلديا اسءرد غمس ، (5)
، دار اسشؤمن اسثءل يا اس لمدا، بةدداد، 1، طه232 – 132 سل اس  ر اس بلل  اضمل 

 ا13، ص1986

 ا2، ص1952اومد لملا، أطدس بةداد، مطب ا مديريا اسمللوا اس لما، بةداد،  (6)

، 1955، دار  ددددددلدر مدار بيددددددرمض، اسمجدددددددد اومل، يددددددللمض اسومددددددمر، م جددددددم اسبددددددددان (7)
 ا458ص

، م ددط ا جددماد، اومددد 12، ص1963اومددد لملددا، اسدددسيل اسجةرا دد  اس رالدد ، بةددداد،  (8)
، ، مطب ددا دار 1963لملددا، مومددمد  همدد  درميددش ، دسيددل اسجمهمريددا اس راليددا سلدد ا 

مومددددد ، 12، جهلديددددا اسءددددرد غددددمس ، مرجددددع لددددلب ،ص93، ص1961استمدددددن، بةددددداد، 
م( ، دار 1358 -945هدددد  447 -334ولدددين اسزبيددددر، اس دددرا   ددد  اس  دددر اسبدددميه )

 ا68، ص1969اس هنا اس ربيا، اسءلهرت، 
، ذدددددد  8-7، 6-5ص ،1889ابددددددن  رداذبددددددا، اسملددددددلسك ماسمملسك،مطب ددددددا بريل،سيدددددددن، (9)

سلددددترا ج، بددددددان اس س ددددا اسشددددرليا، ترجمددددا بشددددير  ر لدددديس ، ذددددمرذيس الددددماد، مطب ددددا 
 -45، جهلديا اسءدرد غدمس ، مرجدع لدلب ، ص138 -136، ص1954ا، بةداد، اسرابط
، 1955، اومددد الدددد  اس ددم  ، ارض اسلدددماد، مطب ددا اوتودددلد اسجديدددت، اسمم دددل، 47
 ا18ص

ابن  ددمن ،اسمءدما، مطب ا م دط ا مومدد، اسمذتبدا استجلريدا اسذبدره، اسءدلهرت، بددمن  (13)
 ا69، 63تلريخ، ص

، جهلديدددا اسءدددرد غدددمس ، مرجدددع لدددلب ، 147، ص2مدددم ماسمددددمك، جاسطبدددرر ، تدددلريخ او (11)
 ا68، مومد ولين اسزبيدر، مرجع للب ، ص48 -47ص
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 ا413، 397، ص2اسبسذرر،  تمح اسبددان، ج (12)

 ا369اسي ءمب ، اسبددان، ص (13)

 ا83مومد ولين اسزبيدر، مرجع للب ، ص (14)

 ا43، ص1986ئرر، بةداد،  مرر البد اسوميد اس ل  ، اس را     اس هد اسجس (15)

( ) ذددددلن الددددديم اس ددددرا  )اسلددددماد( يمتددددد  دددد  تدددددك اسمرودددددا مددددن اس ءددددر ام مددددن لددددر  وديثددددا
اسمم ل)مب نددهم يج ددد  مددن اسلددن لددر  تذريددض( ال ددد ودددمد اتلبذيددا اسمم ددل)   الددديم 
اسجزيددددرت( شددددملوم اسددددا البددددلدان ج مبددددلم ، ممددددن اس ددددذي  لددددر  اسءلدلدددديا غربددددلم اسددددا ودددددمان 

 (ا41مي  ، اثلر اسبسد ما بلر اس بلد ، طب ا بيرمض، صشرللم)اسءز 

( ) م، متةييدددددر مملدددددع   1132هدددددد  633مويتددددل اربدددددل مشدددددهرزمر ندددددمتل اسدددددا اس ددددرا  لددددد ا
اسمدي تين بين الديم اس را  مالديم اسجزيدرت ماويل دلم الدديم اسجبدل أمدر مدأسمه ميتبدع مدده لدمت 

يدددللمض اسومدددمر أ دددسم لدددديملم ستددددك  اسدددمو ماسوذدددلما م يمدددل ي دددص )الدددرا  اس جدددم( سدددم يجدددد
استلميا ماس ويح ال دد)بسد اسجبل( ا مأيد اس مدرر  يمدل ذهد  اسيد  يدللمض  د  ت دويو  

، 15 2إو أ   لملهل)بسد اسجبدلل( ، مهد  ولسيدلم تءدع دا دل اوراند  اويرا يدا )يدللمض ،
 ا(365 4، 1928 – 1914اسءدءش در،  ج اوالشا      لالا او شل، اسءلهرت، 

(ه  مجممالا مدن  ةيرت ملره تءع بين اس  مل يا ممالطا ) 
بدرر مومد  هدد، تدلريخ اس درا   د  اس  در اس بللد  اض يدر ، مطب دا اورشدلد، بةدداد،  (16)

 ا139 -128، ص1973

رشددديد البدددد اي اسجميدددد ،" ومددددا هموذدددم الددددا بةدددداد"، مجددددا اسمدددمرد ، اسمجددددد اسثدددلمن،  (17)
 ا61ص، 1979اس دد اسرابع، 

(18) Nejat Goyunc, und wolf- Dieter Hutteroth , Land an der Grenze, 
EREN, Istanbul, 1997, pp.289- 291بلسدةا اوسمل يا . 

(19) Philip W. Ireland, Iraq: Astudy in Political development, New 
York, 1938, P. 72. 

 ا51، 38 مرر البد اسوميد اس ل  ، مرجع للب ، ص (23)
،  ددددمرر البددددد 176، 172، صه 1317وددددل ظ ابددددرم، ذيددددل جددددلمع استددددماريخ، تهددددران،  (21)

 ا41اسوميد اس ل  ، مرجع للب ، ص

 ا93، مرجع للب ، ص1963دسيل اسجمهمريا اس راليا سل ا  (22)

 ا136 -135، ص1985سم ذريك، أرب ا لرمن من تلريخ اس را  اسوديث، بةداد،  (23)

 ا93، مرجع للب ، ص1963سل ا دسيل اسجمهمريا اس راليا  (24)
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م(، م شدددمراض 1831 -1753الدددسى مملدددا ذدددلظم  دددمرس، وذدددم اسمملسيدددك  ددد  اس دددرا ) (25)
 ا15، ص1985(، بةداد، 84مزارت اضالسم، لدلدا اسذت  اسوديثا)رلم 

 مملب دهلا 15سم ذريك، مرجع للب ، ص (26)

 ا336 -333اسم در   ل ، ص (27)
 ا336اسم در   ل ، ص (28)

(29) League of Nations, Question of the Frontier between Turkey and 
Iraq, Sept.30,1924,p.24. 

، بدددللر أمدددين اسدددمرد، بةدددداد) د لؤهل، موتهدددل، 376 – 375سم ذريدددك، مرجدددع لدددلب ، ص (33)
 ا249، ص1984مدمذهل، رؤللؤهل(، دار استربيا، بةداد، 

 ا93ب ، ص، مرجع لل1963دسيل اسجمهمريا اس راليا سل ا  (31)

 ا249، بللر أمين اسمرد، مرجع للب ، ص6 -375سم ذريك، مرجع للب ، ص (32)

()   ذددلن اوتددراك ي دددمن اوولددلى للئممءلميددا مدوءددا بلسب ددرت، م ددلرض اوولددلى لدد جءلم  دد
، م دددد  اسلدددد ماض اسسوءددددا  ددددلر مدددن اسم للدددد  سدوذممددددا استرذيددددا أن تدددد  م 1871الدددلم 

تشددذل لدد ج  اسء دديم  1935اى اس ددديج م دد  الددلم بم ل ددبهل اوداريددا الدددا م تددده امددر 
 (ا376 -375   ملط اسجزيرت اس ربيا)سم ذريك، ص

(33) League of Nations, Op. Cit., p.24. 
، ترجمددا لددديم طدد  استذريتدد ، 1953سددا  1933أ( سم ذريددك ، اس ددرا  اسوددديث مددن لدد ا -33)

 ا19، ص1988، م شمراض اس جر، بةداد، 1ج
استرذيدا  -او ذديزيدا –ا اسمم ل: درالا  د  اسدبدممللديا اس راليدا  لنل ولين ، مشذد (34)

 ا133، ص1967، مطب ا أل د، بةداد، 2م   اسرأر اس لم، ط
 ا375سم ذريك، مرجع للب ، ص (35)

 ا376، 77اسمرجع   ل ، ص (36)

اسجمهمريدددددا اس راليدددددا، مزارت اسوذدددددم اسمودددددد ، اسددددددسيل اودارر سدجمهمريدددددا اس راليدددددا لددددد ا  (37)
 ا331، ص1993، اسدار اس ربيا، بةداد، 1، ط2، ج1993 -1989

 ا94، مرجع للب ، ص1963دسيل اسجمهمريا اس راليا سل ا  (38)

 ا95اسمرجع   ل ، ص (39)

 ا26، ص1945، مطب ا اسوذمما، بةداد، 1اومد لملا،    رر اس را  ، ج (43)
(41) Iraqi Kingdom Map on a carpet 1929(king Faisal Ist.) , 

 E 153/92687 .سدمح او د  مو مظ     زا ا اسمتوه اسبريطل   توض رلمما
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م ، مهددد  ت تدددده الدددن اسلددد ا 1923متءلبدددل ه 1339تظهدددر  ددد  أالددددا اس لرطدددا لددد ا 
 ا1929اسمذذمرت    أل ل اس لرطا مه  

 ا1935، مطب ا اضمين، بةداد، 1936 -1935دسيل اسممدذا اس راليا سل ا  (42)
( ) مددن سددمائ  بةددداد ماسدددسيم )اومددد  2ذددم13183ن سددماى اسمم ددل ممدد 2ذددم23832الددتءطع

، 1952لملدددددا، أطددددددس اس دددددرا  اودارر، مطب دددددا مديريدددددا اسملدددددلوا اس لمدددددا، بةدددددداد، 
 (ا3ص

 ا1اسمرجع   ل )اومد لملا( ، ص (43)

 ا1997اسجهلز اسمرذزر سإلو لى ، ت داد اسلذلن س لم  (44)

( )# يلما بدماى اسرملدر ، مب د  ددمر لدل من  1958تممز  14ا بح سماى اسدسيم ب د ثمرت
 أ بح يلما بمول ظا اض بلرا 1969اسمول ظلض ل ا 

 ا57، مرجع للب ، ص 1963دسيل اسجمهمريا اس راليا سل ا  (45)
ماسمدددؤرخ  ددد   2578 4ودددمل تددددك استةييدددراض ا ظدددر ايندددلم: اسذتدددل  اسرلدددم  ذر اسدددرلم  (46)

ل مومدددمد اس زالدددد ( اسدددا مزيدددر اسممجددد  مدددن مودددل ظ ذدددربسى )دا الءيددد 2337 13 11
( مدددن اسدلدددتمر 143اس ددددمم ماستذ مسمجيدددل )دا رائدددد  همددد ( رئددديس سج دددا تطبيددد  اسمدددلدت)

 اس رال ا

 ا235، ص1اسدسيل اودارر سدجمهمريا اس راليا، مرجع للب ، ج (47)
أ ظدددر اسمرالددديم اسجمهمريدددا ملدددراراض مجددددس ليدددلدت اسثدددمرت ادتيدددا ماسم شدددمرت  ددد  جريددددت  (48)

 اس راليا: اسمللئع

 ا1969 5 27(    11لرار مجدس ليلدت اسثمرت  رلم) -
 ا1969 9 17    1365اسمرلمم اسجمهمرر رلم  -

 ا1969سل ا  159لل من اسمول ظلض رلم  -

 ا1973 4 2    343لرار مجدس ليلدت اسثمرت رلم  -

 ا1976 1 26    42اسمرلمم اسجمهمرر رلم  -

 ا1976 1 29    41اسمرلمم اسجمهمرر رلم  -
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 تـٌينبي آرنـٌلد عنـد التأريخ فلسفة
 
 
 

 
 صػػػمت   عػػػف نػػػ  ـ  ذلػػػؾ ،العصػػػ ر تالؼاخػػػ مػػػ  التػػػخر   إلػػػ  النظػػػرة اختمفػػػت

 الت ر خ ػة الدراسػة فػنف ذلػؾ  عم  ،الحض ر ة  األ ض ع الثق ف ة التح الت هم  بع مم ف
 كػ ف  قػد ،خص صػ ً   الفمسػف  العممػ  بػ لفكر الح صػؿ بػ لتط ر تخثرتػ  قد التخر    فكرة

 ربمػػػ  سػػفةالفال مسػػػ همة اف عمػػ  ،التػػػخر   فمسػػفة فػػػ  مسػػ هم ت ـ  المؤرخػػػ ف لمفالسػػفة
 .أكبر تك ف

 مالحظت ػػ  نسػػتط   ،مختمفػػة نظػػر     ػػ ت آراء ن ػػد ، مف  مػػ  التػػخر    فػػ 
 :مس ر ف ضمف

 لطر قة ع مة     ت أ   ق اعد ق ان ف استخالص  ح  ؿ الذي المس ر :األول
 . التخر   ف  البشر ة الم تمع ت  ح  ة س ر

 ال مفػػردة أحػػداث عػػةم م   التػػخر   اف   قػػرر األ ؿ، االت ػػ    عػػ رض :الثااي  
 مػػػف ب ن ػػػ   ظ ػػػر قػػػد ممػػػ  الػػػر ـ عمػػػ  قػػػ ان ف، حتػػػ   ال ع مػػػة مبػػػ دئ أ  قػػػ ـ تحكم ػػػ 
 .أسب ب  ترابط صالت

 لمتػػخر    نظ مػػ ً  ق عػػدة  ضػػ  مػػف المػػؤرخ ف بػػ ف مػػف بػػرز العشػػر ف القػػرف ففػػ 
  كالهمػػ  ،تػػ  نب  آرن لػػد  اإلنكم ػػزي شػػبنكمر األلمػػ ن   مػػن ـ ،عمم ػػة أكثػػر أسػػس عمػػ 

 ثػـ ،الحضػ ري التحػ ؿ تحكػـ  مفػ ه ـ قػ ان ف ض ء عم   ن قش  البشر ة لتخر   تعرض
 نظرتػػ  لػػ   كالهمػػ  ،الحضػػ رة بمسػػتقبؿ لمتنبػػؤ طر قػػ ً  هػػذا ن   مػػ  أتخػػذ بػػخف ذلػػؾ تبػػ 

 تػػ  نب  اف نػػذكر اف البػػد هنػػ  أننػػ  عمػػ  ،األس سػػ ة فرضػػ  ت  عمػػ  التمث ػػؿ إلػػ  ال د ػػة

الســــامرا ي                                                                                       شــــامان آل حســــن قاســــمأ. م. د.
 ن

جامعة تكريت/كلية التربية/قسـم التـاريخ                        
 ن
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 الحضػ ر ة  حداتػ  فػ  أمػ  عمم ػة مػ دة  أدؽ مؿ أش مف ه ـ مف أطمق  ف م  أ ضح ك ف
 .()سعة أكثر ك ف فقد  ت ض ح ت 

 التحػػػدي)) مح رهػػػ  فكػػػ ف لمتػػػخر   دراسػػػت  عنػػػد نظػػػر     ػػػة تػػػ  نب  كتػػػب لقػػػد
 فمػػـ ، سػػق ط   ق  م ػػ  ،حضػػ رات   حمػػؿ ،ف ػػ   كتػػب العػػ لـ تػػخر   فػػدرس ،(( االسػػت  بة

 ب ئػػة فػػ   لػػد مفكػػر ت ػػ    ارد أمػػر هػذا   ،ال م ػػ  مػػف التػػ ـ الرضػػ  كسػػبت قػػد آراؤ  تكػف
  ل ػ   العممػ  الثقػ ف  ارث ػ  ل ػ  مثقفػة أسػرة فػ   ترعػرع ،ا ربػ  من خ ف   ع ش  رب ة

 . تق ل ده 
 الع لم ػػػة الحضػػػ رات إلػػػ  ب ػػػ  نظػػػر التػػػ  نظر تػػػ  فػػػ  تػػػ  نب  أهم ػػػة  تكمػػػف

 الغرب ػة الحضػ رة عمػ  ركػز ا الػذ ف اآلخػر ف  المػؤرخ ف الفالسػفة عكػس عمػ  المختمفػة
 .االخرى الحض رات ه مم ف

 ممػػ  اكثػػر العبػػ رات تحمػػؿ كت ب تػػ   ك نػػت ،الشػػد د بػػ لعمؽ تػػ  نب  آراء امتػ زت
 ،حسػب المثقفػ ف  كبػ ر العممػ ء هـ ل   قرأ مف  رى  كخن  ، االفك ر المع ن  مف تط ؽ
 بعػض  المعقػدة بػؿ الغ مضػة الق  ػة العبػ رات مػف ف ػ  كتػ ب أمػ ـ ن  أ  د الذي االمر

 . ف م   عم  الحد ثة المؤلف ت بعض أع نتن  حت  االح  ف

 عمػػػػ  قػػػػ دراً  الب حػػػػث  كػػػػ ف  لػػػػف ،سػػػػ مة ل سػػػػت العػػػػ لـ هػػػػذا فمسػػػػفة دراسػػػػة اف
 مػف انتقػ  نفسػ    ػدت فقػد  عم ػ  ،القصػ ر البحػث هذا بمثؿ  نظر  ت  بفكر  اإلح طة
 ل ػ  كػ ف التػ  ةالفكر ػ  المػؤثرات  نشػخت  سػ رت  فدرسػت  كفػ  مػ  لمتخر   نظرات    هر
 المعر فة نظر ت  إل  تطرقت ثـ  ه  ؿ ت  نب  فكر ب ف المق رنة بعض ثـ ،عم   االثر

 بػػ ف ال مػػ  عمػػ  الق ئمػػة فمسػػفت  إلػػ  تطرقػػت ثػػـ تطب ق ت ػػ   بعػػض  اإلسػػت  بة التحػػدي
  اخ ػػػراً   ان   رهػػػ   ارتق ئ ػػػ  الحضػػػ رات بػػػدا  ت فتن  لػػػت ، الر حػػػ  المػػػ دي اإلت ػػػ ه ف

 . ذلؾ ب ب اس تحمم  
 ألقػػدـ العالمػػة هػػذا لفكػػر السػػر   استعراضػػ  فػػ  م فقػػ ً  أكػػ ف أف أر ػػ  ختيمااي  

 سػ  ةً  تدارسػن   قػد الد ري العز ز عبد الدكت ر ال م ؿ أست ذن  إل  المت اض  ال  د هذا
 فػ  الػدكت را  لن ؿ الدراسة أ  ـ  فمسفت  التخر   فكرة المنصـر القرف تسع ن ت أ اخر ف 

 . الت ف ؽ  ل   اهلل بعم ف دن ةاألر  ال  معة
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 : ًنشأتو مٌلده

 أسػػػرة مػػػف   نحػػػدر ،4889 ن سػػػ ف 41 لنػػػدف فػػػ  تػػػ  نب    ز ػػػؼ آرن لػػػد  لػػػد
 شػػػ  دة عمػػػ  ح صػػػمة ف ػػػ   الدتػػػ  امػػػ  ،لمشػػػ ي بشػػػركة  عمػػػؿ  الػػػد  كػػػ ف إذ مت سػػػطة

 اذ ،لمتػػػخر   تعممػػػ  فػػػ  عم ػػػ  فضػػػؿ صػػػ حبة  الدتػػػ  ك نػػػت إذ التػػػخر   فػػػ  البكػػػ ل ر  س
 .(4)نػ درة فكر ة صحبة ل   صحبت  ك نت

 عػػ م  بػػ ف عػػ ش الػػذي( تػػ  نب  آرن لػػد) عمػػ  اسػػـ مػػف أقتػػبس فقػػد اسػػم  أمػػ 
 ش  راً   راح ً   د  ك ف ح ف ف  اال تم ع   المصمح االقتص دي  ه  4881-4888

 .(1)ت  نب    ز ؼ ه 

 التػػػخر   لدراسػػػة اكسػػػف رد فػػػ  بػػػ ل  ؿ  بكم ػػػة   نشسػػػتر بمدرسػػػة تػػػ  نب  درس
 الصػمح لمػؤتمر البر طػ ن  ب ل فػد عضػ اً  اخت ػر ثػـ ،(3)تخر ػ  بعد ب    ع ف ف    د ـالق

 التػػخر   اسػػت ذ منصػػب شػػغؿ قػػد  كػػ ف ،4911 ،4949 عػػ م  خػػالؿ ببػػ ر س المنعقػػد
 ـ4918 -4949 مػف لمفترة لندف ب  معة الحد ثة  ال  ن ن ة الب زنط ة  االداب  المغ ت

 ثالثػ ف ط مػة البر ط ن ة الخ ر  ة ل زارة مستش راً  عمم  بدا ة االخ ر التخر   هذا ك ف إذ
 .(1) الست ف الس دسة السف  بمغ  ه  ـ4988 ع ـ تق عد   حت  ،ع م ً 

 :  مؤلفاتو
 طب  لمتخر   دراسة الضخـ مؤلف  مقدمت   ف   قؼ المؤلف ت مف عدداً  لت  نب 

 فػػ  لحضػػ رةا ثػػـ ،م مػػداً  عشػػر اثنػػ  فػػ   قػػ  الػػذي ،(8)(4981 -4931) عػػ م  بػػ ف
 ،ال  م ن ػػػة الحضػػػ رة  تػػػخر   ،(1)المسػػػتقبؿ فػػػ   البقػػػ ء ، الغػػػرب العمػػػـ  كتػػػ ب ،الم ػػػزاف
 ،الع لم ػػة  الثػػ رة أمر كػػ  ، الحضػػ رة الحػػرب ،الحضػػ رة مح كمػػة لمػػد ف، مػػؤرخ  مع ل ػػة

 .(7)الغرب ة الحض رة ف  الت ربة ،الصن ع ة الث رة

 فكرتػػ  ك نػػت إذ ـ4914 عػػ ـ لمتػػخر   دراسػػة الضػػخـ مؤلفػػ  فػػ   فكػػر بػػدأ فقػػد
 لػـ الفكػرة هػذ  لكػف ،لسػ فكم س (اتت   نػة) مسرح ة  ش هد ك ف عندم  ذهن  ف  تختمر
ذ ،4931 سػػػنة فػػػ  اال التنف ػػػذ ح ػػػز إلػػػ  تنتقػػػؿ  التػػػ  كت بػػػ  ا ػػػزاء تػػػخل ؼ فػػػ  اخػػػذ  ا 
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 ال ػػػزآف كػػػ ف ح ػػػث ـ4914العػػػ ـ فػػػ   انت ػػػ  ،(8)ع مػػػ ً  34مػػػدى عمػػػ   ػػػزءاً 41بمغػػػت
 .(9)نق د  عم  رد د عف عب رة االخ راف

 : الفكرية ادلؤثرات

 خمسػػػة أتػػػـ قػػػد  كػػػ ف ـ4944 العػػػ ـ ففػػػ  ،دسػػػمة ه م ن ػػػة تػػػ  نب  ثق فػػػة ك نػػػت
 لػػػذلؾ فكػػػ ف ،ال  ن ن ػػػة دراسػػػة فػػػ  ع مػػػ ً  عشػػػر  اثنػػػ  الالت ن ػػػة دراسػػػة فػػػ  ع مػػػ ً  عشػػػر

 عمػػػ   صػػػعب إذ الق م ػػػة الثق ف ػػػة النعػػػرة ضػػػد من عػػػة إكسػػػ ب  فػػػ  النػػػ  ح أثػػػر  التثق ػػػؼ
 م تمػػ  افضػػؿ الغرب ػػة المسػػ ح ة اعتبػػ ر خطػػخ فػػ   قػػ  أف ال  م ن ػػة الثق فػػة ذي الر ػػؿ
 .(41)ال   د ف   ظ ر اف  مكف

   االلتح ؽ أ  التبع ة مف  ـ مثؿ الع مة المف ه ـ بعض ت  نب   تخذ دراست  فف 
Affiliation   البنػ ة ازاؤAppaventation ،  الم تمعػ ت ترت ػب  مكػف ذلػؾ  عمػ، 

 البشػر ة الحضػ رة  حػدة  نفػ  فت  نب  ،((الحض رة))  ق بؿ(( البدائ  الم تم )) فمف  ـ
 الفصػػػػػػؿ فتػػػػػػرة كػػػػػػذلؾ  من ػػػػػػ  ، التقػػػػػػد ر الف ػػػػػػـ ح ػػػػػػث مػػػػػػف  همػػػػػػ ً  انحالل ػػػػػػ    حسػػػػػػب

Interregnum ، من   ،ب   متحؽ آخر  ظ  ر م تم  انحالؿ ب ف الف ض  فترة أي  
 فػػػ  ب رتبػػػ ط تشػػػعر ال م تمػػػ  فػػػ   ر مػػػ ه أ (( الداخم ػػػة البر ل ت ر ػػػ )) مف ػػػ ـ كػػػذلؾ

 العػػػ لـ أ (( البر ل ت ر ػػػ )) ثػػػـ ،ال  م نػػػ  الم تمػػػ  ن   ػػػة قػػػرب ك لمسػػػ ح ة ،بػػػ  ال   ػػػة
 .(44)مع ف بم تم   ح ط الذي البربػري

 إذ ،لػ  ال ػ ـ مصػدر مػن ـ اإل ر ؽ  ب لذات القدام  لممؤلف ف دراست  ك نت لقد
 . (41)ب إلنكم ز ة  فكر مثمم   ر ق ةاإل ب لمغة التفك ر  مكن  ت  نب  أف  ق ؿ

 فقػد ،لتػ  نب  الر حػ  الرائػد بمث بػة الر سػ  المفكػر دان مفسػك  ن قػ الي ك ف ثـ
  أ ربػ  ر سػ  )) عنػ اف تحػت 4819العػ ـ فػ  زار ػ  م مػة فػ  مقػ الت المفكػر هػذا نشر

( (ن  الر مػ  ال رمػ ن   العػ لـ السػالف  العػ لـ بػ ف الس  سػ ة العالقػ ت فػ  نظر     ة
 بخمػػػس تػػػ  نب  بػػػ   سػػػبؽ الػػػذي المبػػػدأ هػػػ  المقػػػ الت تمػػػؾ فػػػ  ال ػػػ ـ المبػػػدأ كػػػ ف  قػػػد

  قػػد ،(43)(الت ر خ ػػة لمدراسػػة الحق ق ػػة ال حػػدة هػػ  الحضػػ رة أف)  مػػ  ز  ع مػػ ً   سػػبع ف
 مئػة مػف  قػرب مػ  منػذ الحضػ رات دارسػ  قبػؿ مػف شػد دة النتقػ دات المبػدأ هذا تعرض
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 بق لػ  صػ    الػذي تػ  نب  ن لػد أر األخ ػر القػرف ربػ  فػ  بػ   قػ ؿ   ػدد   الػذي ،ع ـ
 الث ن ػة المغػة ف  – ا ض ً  ل ست  ه  الت ر خ ة لمدراسة البس طة ال حدة ه  األمة أف))

 . (41)((ككؿ البشر ة م م ع – الم زاف مف
 بصػػػػ رة البشػػػػر ة تػػػػ ر   مبدئ ػػػػة بصػػػػ رة  ػػػػدرس أف حػػػػ  ؿ تػػػػ  نب  أف   ظ ػػػػر

 أف الػػ   شػػ ر  هػػ  ،كمػػ  التػػ ر   عمػػ  تصػػدؽ  ق انػػػ ف ئمبػػ د الػػ  ب ػػ  ل نت ػػ  ت ر ب ػػة
( (العممػػ  ب ألسػػم ب البشػػر ة الشػػؤ ف تنػػ  ؿ   ػػرب أف))  ر ػػد ف ػػ  ،اسػػتقرائ ة طر قػػػت 
 ف  ػػػػده ( (لمدراسػػػػة مف  مػػػػ ً  حقػػػػالً )) تكػػػػ ف  حػػػػدة عػػػػف ب لبحػػػػث بػػػػدأ فقػػػػد ذلػػػػؾ  عمػػػػ 

 الد لػة ؿمثػ مصػطنعة بصػ رة  ػ من معز لػة ال ػزاء)) ب لمق بمػة الك مػمة( (الحض رة))فػ 
 .(48)((الق م ة

 أشػػ ر الػذي خمػد ف ابػػف  مػن ـ ،مػن ـ أفػػ د الػذ ف المػؤرخ ف الػػ  تػ  نب    شػ ر
  ضػ  خمػد ف ابػف أف تػ  نب  رأى فقد(  لمت ر   دراسة) كت ب  مف م اض  عدة ف  إل  

 أي فػػ  العقػػؿ أبػػدع   التػػ  األعمػػ ؿ اعظػػـ مػػف ُتعػػدّ  م  ممػػة   ػػر مػػف  لمتػػ ر   فمسػػفة
 .(41) مك ف فزم 

 : ًىيكل تٌينبي بني
 بعػض ُعػّدت فقػد بػؿ  ه  ػؿ تػ  نب  بػ ف التفك ػر ا  ػ  بعػض ف  تش ب  هن ؾ

 الحمقػ ت مػف  ممػة هػ  البشػري الت ر   ب ف أعتقد إذ ،ه  ؿ آلراء امتداداً  ت  نب  أفك ر
 ف ذا ،(47)تتداع  ثـ تنم ا ثـ ت لد ،حض رة من   حمقة كؿ  تمثؿ  مك ن ً  زم ن ً  المتن ه ة

 أعمػ  تحقػؽ نحػ  مراحػؿ إال هػ  مػ  حضػ رة كؿ ت ر   ف   حدث الذي  االن   ر النم 
 تفسػػ ر فػػ   تػػ  نب  ه  ػػؿ بػػ ف مػػ  التشػػ ب  هػػذا مػػف الػػر ـ عمػػ   لكػػف ،الػػد ن  لمػػ ع 
 إذ الرقػػ  عمػػ   عتمػػد دائمػػ ً  متصػػ عد ه  ػػؿ عنػػد التػػ ر   سػػ ر خػػط فػػ ف التػػ ر   مسػػ ر
 الػ راء ال  ارتداد  حرك ت رك د فترات ترافق  الت ر خ  التقدـ أف   داً   درؾ ه  ؿ ك ف
 ، ت قػػؼ األمػػ ـ الػػ  التقػػدـ كػػ ف حػػ ف ط  مػػة فتػػرات عػػرؼ العػػ لم  التػػ ر   أف ذكػػر فقػػد
 تطػػ ر  فػػ   تمثػػؿ الػػذي لمتػػ ر   العػػ ـ االت ػػ   تنفػػ  ال هػػذ  النكػػ ص فظػػ اهر ذلػػؾ  مػػ 

 . (48)المت اصؿ
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 البشػر ة فتػ ر   ، تػ  نب  ه  ػؿ بػ ف  ً ا ضػ ت افؽ ف ن ؾ الت ر   لغ  ة  ب لنسبة
 فػػ  تكمػف الػر ح  صػ ر رة ،المطػ ؼ ن   ػة فػ  الر حػ  تط رهػ  إال هػ  مػ  ه  ػؿ عنػد
 التػ ر    بػ ف الر ح ب ف   ائـ الذي اإلل   العمـ ه  ذلؾ ،متبدلة ت ر خ ة حرك ت شكؿ
 فمػػ  اكثػػر لمػػر ح ت مػػ  سػػ ى لػػ س ه  ػػؿ رأي حسػػب نفسػػ  العػػ لم  ف لتػػ ر   ،الكمػػ 
 بؿ اإلنس ن ة الر ح هن  المقص د  ل س ،الر ح  الم  ؿ ف   تـ الع لم  ف لت ر   ،ذلؾ
 ال اقع  الع لـ تط ر ق ان ف أصبحت  ب ذا ،اهلل بمف  ـ  متزج الزمف خ رج ع لم  ر ح

 المػدن  ت ب ػ  تمػر التػ  المراحػؿ أف  ػرى ف نػ  لتػ  نب   ب لنسػبة ،العػ لم  الػر ح قػ ان ف
 أف   ػػب  لػػذلؾ ،لمػػد ف أعمػػ  تحقػػؽ مػػف مراحػػؿ أال هػػ  مػػ   ان  ػػ ر ،نمػػ  ،مػػ الد مػػف

 فػػػ  إسػػػ  م   حػػد د فػػػ  بػػػؿ الخ صػػة مصػػػ ئره  حػػد د الفػػػ  المػػػدن  ت هػػذ  الػػػ   نظػػر
 ،اإلنسػػػػ ن  لمتػػػػ ر   الرئ سػػػػ  المضػػػػم ف هنػػػػ  الػػػػد ن  التػػػػ ر     كػػػػ ف ،الػػػػد ن  التػػػػ ر  
 إن ػ ز هػ  التػ ر   تطػ ر ف  الذر ة  نقطة فقط األد  ف م  ؿ ف  أذاً  التقدم  ف لتط ر
 أف هػػػ  النػػػ س أفعػػػ ؿ خػػػالؿ مػػػف التػػػ ر   خمػػػؽ مػػػف اإللػػػ     ػػػة أف إذ ،اإلل  ػػػة الخطػػػة
 .(49)الخطة هذ  عف فكرة لد ن  تصبح أف مف  مكنن 

   ػدف ف ف مػ  ،لمتػ ر   الن  ئ ػة الغ  ػة عمػ   تػ  نب  ه  ػؿ مف كؿ  تفؽ  هكذا
 تطػػ ر مسػػ ر دراسػػة خػػالؿ مػػف بشػػر ةال مصػػ ر عػػف الػػد ن  المف ػػ ـ عمػػ  البرهنػػة الػػ 

 الن  ئ ػة  الغ  ػة  مس ر  الت ر   لمف  ـ الاله ت  الط ب  من م  كؿ عند   غمب ،الت ر  
 .(11)من 

 ح ػػث مػػف بػػدأ قػػد ت ػػد  التػػ ر خ   من  ػػ  فكػػر   سػػتعرض  عنػػدم  تػػ  نب  أف
 رالغػ   عم قة ب ذ ر  تصؿ الت ر خ   تص ر  من    صم ـ أف كم    اآلخر ف انت  
 اآلخػر ف انت ػ   أ ػف تػ  نب  بدأ أ ف مف  حدد أف  ستط   أحد فال ،سبق   مف كؿ م 

 االسػت ع ب ذلػؾ مف ش ء كؿ  قبؿ أ ال تنب  المفكر هذا أص لة أف ،التحد د     عم 
 فػػ  الخػػ ارؽ حػػد اح  نػػ ً  تبمػػغ التػػ  الشػػ ممة أح طتػػ  ثػػـ سػػبق  مػػف كػػؿ لنظر ػػ ت المػػذهؿ
 هػػذا عمػػ  اآلخػػر ف ل  ػػ د مطمقػػ ً  رفضػػ ً  التعنػػ  هنػػ  لةاألصػػ   لكػػف ،اإلنسػػ ن  الفكػػر
 .(14)الطر ؽ
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 :   ًاالستجابة التحدي نظرية
 ح سػػمة رد داً  تػػ  نب    ػػ  فقػػد المػػدى ال اسػػعة الفكر ػػة تػػ  نب  ت ربػػة  بحكػػـ

 ال الب ئػة  ع امؿ الب  ل   ة الع امؿ  م    أف ال  فذهب  الب ئة ال نس نظر  ت عم 
 كػؿ ف ػ  الع امػؿ ب ف العالق ت مف نمط ً  تؤلؼ  انم  ،ب ن    ف م مشتركة ع امؿ تك ف
  خمػؽ أف مسػت عب ذهػف مػف  حمم  بم  ،المفكر هذا ف ح  ؿ ،منفرد كؿ  ل ست متعدد
 دراسػػ ت مػػف  تػػ فر مػػ  بكػػؿ ذلػػؾ فػػ  مسػػتع ن ً  الحضػػ رة نشػػ ء قصػػة فػػ  شػػ مالً  شػػع راً 
 التػػػ ر   فػػػ  العممػػػ ء  ػػػ إل ت صػػػؿ مػػػ  اسػػػتخداـ   نػػػب الػػػ  البدائ ػػػة لمم تمعػػػ ت مق رنػػػة

  .(11) ال غراف ة
 الحػ افز خمػؽ فػ  خ صػة أهم ػة   ال غراف ػة الطب ع ػة الب ئة إعط ء ح  ؿ فمقد
 التػػػ  لمنظر ػػة من قشػػت  عمػػػ  ذلػػؾ فػػ  معتمػػداً  ،الت ر خ ػػػة األحػػداث  تفسػػ ر الحضػػ ر ة
 ـف ػػػػ خاللػػػػ  مػػػف  مكػػػػف حتم ػػػ ً  أس سػػػػ ً  ب لب ئػػػة  الخ صػػػػة ال  م ن ػػػ ف اإل ر ػػػػؽ اعتمػػػده 

 . (13)لمشع ب الحض ر ة الخص ئص

 اسمػ ه  ،البشر ة مف م حدة أقس ـ ح  ة ه  الت ر   م دة أف مف ت  نب  انطمؽ
 الشػرق ة المس ح ة))  م تم ( (الغرب ة المس ح ة)) م تم  من    ذكر ،((الم تمع ت))
 ،األقصػػػ  الشػػػرؽ  م تمػػػ  ،الحضػػػري  الم تمػػػ  ،اإلسػػػالم   الم تمػػػ ( (الب زنط ػػة أ 

 ذلػػؾ إلػػ   ب إلضػػ فة ،الح ضػػر ال قػػت فػػ  كحضػػ رات ق ئمػػة تػػزاؿ ال م تمعػػ ت  هػػ 
 النسػط ر ة المسػ ح ة مثػؿ بػ دت م تمعػ ت أثػ ر تحمػؿ الت  المتح رات  شب  م   تب ف

 بخن ػػػ  الم تمعػػػ ت هػػػذ  بػػػ ف  الفػػػ ارؽ العالقػػػ ت   صػػػؼ ال احػػػدة، الطب عػػػة  اصػػػح ب
مثػؿ  ،ق ت ف  نطػ ؽ م تمػ   احػدب نم   سم  الف ارؽ  العال ،oecumenical ع لم ة

ن متػػػرا ق م ػػػة   أهػػػـ م مػػػ ت المػػػؤرخ تتصػػػؿ بمالحظػػػة   parochialمػػػ  بػػػ ف فرنسػػػ   ا 
 . (11) دراسة العالق ت ب ن   ،أي الم تمع ت ، تم  ز هذ  ال حدات

فػػػػػػ  البدا ػػػػػػة  عػػػػػػرض تػػػػػػ  نب  مقدمػػػػػػة لمنظر ػػػػػػة التػػػػػػ  تفسػػػػػػر عمم ػػػػػػة التحػػػػػػدي 
فتػػػػ  نب   قػػػػـ  بدراسػػػػة مق رنػػػػة  ،الحضػػػػ رات ك ف ػػػػة تخث رهػػػػ  عمػػػػ  نشػػػػ ء  ، االسػػػػت  بة
 أسػػئمت  الرئ سػػ ة التػػ   طرح ػػ  هػػ  ك ػػؼ تظ ػػر الحضػػ رات   لمػػ ذا   ثػػـ  ،لمحضػػ رات
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ف لحضػ رة تنمػ  حػ ف تتعػرض الحضػ رة  ،ك ؼ تنم   لم ذا    ك ؼ تن ػ ر  سػبب ذلػؾ
 بػذلؾ ال تقتصػر عمػ   ،Responseفتست  ب ل  اسػت  بة ن  حػة  challengeلتحِد 
 بتػػ ال  الم ا  ػػة  ،المحنػػة  بػػؿ ت لػػد نفسػػ   القػػدرة عمػػ  م ا  ػػة تحػػد  ت مقبمػػة ت ػػ  ز

، ف سػتعرض (18)لمتحد  ت ب ست  ب ت اكبر تنم  الحض رة  تنم  ح   ػة النػ س الداخم ػة
القصػػص الػػد ن  عمػػ  أسػػ س هػػذ  الفكػػرة  هػػ  قصػػة أكػػؿ حػػ اء لف ك ػػة الشػػ رة التػػ  

 ،بػػ ف الخ ػػر  الشػػر إنمػػ  هػػ  حق قػػة ق ئمػػة إذ  نت ػػ  إلػػ  أف الصػػراع ،حػػذرهـ اهلل من ػػ 
 تعبر األسػط رة عػف حقػ ئؽ هػذا الصػراع بػ ف اإلنسػ ف  الطب عػة  ،  تخذ ص رًا مختمفة

 هن   ؤكد ت  نب  مرة أخرى أف الحض رة إذًا لـ تكف  ،مف ا ؿ خمؽ م تمع   حض رت 
سػػػت  بة  انمػػػ  هػػػ  نت  ػػػة لال ،أ  نت  ػػػة لب ئػػػة  غراف ػػػة مع نػػػة ،نت  ػػػة لسػػػم   ػػػنس مػػػ 

 هكػذا  نػ قش تػ  نب   ،لتحد  ت مع نة تتسـ ب لثب ت  تستث ر اإلنس ف لمق  ـ ب  ػد فػ ئؽ
 (11)ث ن ة نظر ة الب ئة الت   عّده  بعض ـ أس سً   ف ـ ف  ض ئ  خص ئص الحضػ رات

 . 
 مف بػ ف التحػد  ت التػ   ػرى تػ  نب  أن ػ  مػف حػ افز االسػت  بة فػ  الك  نػ ت 

اخم  المتمثػػػػؿ فػػػػ  ال ػػػػزاء الػػػػذي  صػػػػ ب  ػػػػزءًا مػػػػف الك ػػػػ ف اال تم ع ػػػػة التحػػػػدي الػػػػد
فن د عندئِذ أف الم م عة البشر ة الت   ص ب   هذا ال ػزء ف حرم ػ   ،اال تم ع  بعطؿ

  ػرى تػ  نب  أف  ،بعض قدرات   ف  م  ؿ م  تت    إل  م  ؿ آخر لتبػدع ف ػ   تبتكػر
فعنػػدم   صػػ ب عضػػ  مػػف  ،هػػذا القػػ ن ف اال تمػػ ع  لػػ  نظ ػػر  فػػ  األنػػ اع الب  ل   ػػة

األعض ء بعطػب ن ػد بعػض األعضػ ء األخػرى تحػؿ محمػ  لتػؤدي د رًا تتفػ ؽ ف ػ  فػ  
  طبؽ ت  نب  هذا الق ن ف عم  ه رة األرق ء المستعبد ف الذ ف  فد ا إلػ   ،م  ؿ آخر

فن ػػد أف كث ػػرًا مػػف هػػؤالء األرقػػ ء قػػد  ،ر مػػ  فػػ  القػػرن ف المم ئػػ ف ب لمصػػ ئب  األهػػ اؿ
ن   ة األمر قممً  ع ل ة ف  الم تم  الر م ن  ف صبح من ـ المم ؾ  الفالسػفة بمغ ا ف  

 كبػػ ر الك ػػ ف  حققػػ ا مع ػػزة األ مػػ ف ب لمسػػ ح ة التػػ  أر مػػت ر مػػ  ف مػػ  بعػػد عمػػ   ػػد 
 .    (17)اإلمبراط ر قسطنط ف عم  االستسالـ الك مؿ

تػػػ  إنمػػػ  كػػػ ف  ػػػؿ عن   ،لػػػـ  ركػػػز تػػػ  نب  عمػػػ  األمػػػـ  العصػػػ ر فػػػ  دراسػػػت 
ب لم تمعػػ ت  الحضػػ رات التػػ  قسػػم   إلػػ  إحػػدى  عشػػر ف حضػػ رة لػػـ تبػػؽ من ػػ  سػػ ى 
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 ، ال ند ػػػػػة ، اإلسػػػػػالم ة ، المسػػػػػ ح ة األرث ذكسػػػػػ ة ،خمػػػػػس هػػػػػ  : المسػػػػػ ح ة الغرب ػػػػػة
 تضػػ ؼ إل  ػػ  مخمفػػ ت الم تمعػػ ت المتح ػػرة   ػػر المع نػػة  ، حضػػ رة الشػػرؽ األقصػػ 

  .(18)مثؿ حض رة ال   د  الب رس  ف ،الشخص ة
  خمػػص تػػ  نب  مػػف آرائػػ  بشػػ ف ظ ػػ ر الحضػػ رات إلػػ  إن ػػ  نت  ػػة اسػػت  بة 
لتحػػِد صػػ در أمػػ  عػػف الب ئػػة الم د ػػة  امػػ  عػػف ال سػػط البشػػري أ  عػػف كم  مػػ   ذلػػؾ فػػ  

 .(19)ظر ؼ مع نة أ رده  ضمف مؤلف 
 هنػػ   ،  ػػرى العالمػػة تػػ  نب  اف لاحػػداث الت ر خ ػػة  ػػ نب ف : مػػ دي  ر حػػ ن 

خ ف اآلخر ف الذ ف تقتصر أعم ل ـ عمػ  التطػرؽ لاحػداث الت ر خ ػة  ختمؼ عف المؤر 
أ  الػػػػذ ف  فسػػػػر ن   م د ػػػػً  مثممػػػػ   فعػػػػؿ فالسػػػػفة  ،سػػػػرد ً  مػػػػف   ػػػػر استقصػػػػ ء لػػػػد افع  

 عمػ  أسػ س النػ ح ت ف الم د ػة  ،االشتراك ة الذ ف ابتكر ا فمسفة التفس ر الم دي لمتػ ر  
 . (31) ارتق ءات    ان   ره   الر ح ة  عرض ت  نب  لبدا  ت الحض رات

 بدايات احلضارات :   -1

كمػ   ،ال  قبؿ ت  نب  ب لفكرة الق ئمة ب   د حض رة  احػدة هػ  الحضػ رة الغرب ػة
 عند   ، دحض نظر ة استط لة الحض رة الق ئمة ب ف مصر ه  اصؿ  م   الحض رات
تتصؿ  أف مف ب ف الم تمع ت الحض ر ة اإلحدى  العشر ف هن ؾ خمس عشرة حض رة

لكػػف ثمػػة سػػتة م تمعػػ ت فقػػط  قػػد انبعثػػت مب شػػرة مػػف  ،بصػػمة البنػػ ة بحضػػ رات سػػ بقة
 ، مف ب ف الستة هذ  هن ؾ ثػالث حضػ رات مشػ  رة هػ  المصػر ة ،الح  ة البدائ ة تمؾ
 .(34)الس مر ة  الص ن ة

إذ ال  مكػػػػف أف  عػػػػزى ق ػػػػ ـ الحضػػػػ رات الػػػػ  صػػػػف ت مع نػػػػة فػػػػ   ػػػػنس مػػػػف 
فػ ل اق  أف  م ػ   ،رتبط التف ؽ الر حػ   الػذهن  بمػ ف البشػرةإذ ال مكف أف   ،األ ن س

 .(31)األ ن س قد س همت ف  انبع ث الحض رة
 بصػػػػػػ رة أدؽ ال مكػػػػػػف اعتبػػػػػػ ر الب ئػػػػػػة هػػػػػػ  الع مػػػػػػؿ اإل  ػػػػػػ ب  الػػػػػػذي  مػػػػػػب 

،  اف كػػ ف هػػذا عػػ ماًل عظ مػػً  ذا خطػػر فػػ  التشػػك ؿ الثقػػ ف  ،الحضػػ رات إلػػ  ال  ػػ د
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 هػ  أخطػر ع امػؿ انبعػ ث  ،ػ  سػ ك ل    فػ  طب عتػ : هػف ن ؾ ع مؿ ال مكف تحد ػد 
 . (33)الحض رات أهم ة  اشده  ارتب طً  ب لقض ء  القدر

 هنػػػ   مت ػػػب تػػػ  نب  إلػػػ  اسػػػتعراض األسػػػ ط ر الكبػػػرى التػػػ  أ دع ػػػ  ال ػػػنس 
ف سػتخمص الفكػرة الق ئمػة أف اإلنسػ ف قػد حقػؽ  ،البشري حكمت  كمػ   مت ػب إلػ  األد ػ ف

 لكنػػػ  حقق ػػػ   ،أ  ثمػػػرة ب ئػػػة  غراف ػػػة ،س التفػػػ ؽ العنصػػػريالحضػػػ رة لػػػ س عمػػػ  أسػػػ 
لػـ  بذلػ  مػف  ،استث ر اإلنسػ ف لبػذؿ   ػد مػ  ست  بة لتحِد م قؼ ذي صع بة خ صة،ا

 قبؿ . 
فمقػػػد ك نػػػت الصػػػحراء  ،  عط نػػػ  مػػػثاًل عمػػػ  ذلػػػؾ انبعػػػ ث الحضػػػ رة المصػػػر ة

ثػػـ أصػػ ب  ، لم ػػ  الكبػػرى  الصػػحراء العرب ػػة قبػػؿ ف ػػر الحضػػ رة أرضػػً  رع  ػػة عػػ مرة ب
تمػػؾ المراعػػ  ال فػػ ؼ الط  ػػؿ ف  بػػ  سػػك ن   بتحػػِد اسػػت  ب ا لػػ  بطرائػػؽ مختمفػػة تمثمػػت 

ف م  نقؿ آخر ف  ،ف بتكر ا نمط الح  ة البد  ة ،بتمسؾ البعض بخرض ـ  تغ  ر ع دات ـ
م اطن ـ إل  المن طؽ االست ائ ة ح ث المراعػ  فػ حتفظ ا بطر قػة ح ػ ت ـ البدائ ػة التػ  

 (ف م  ل خ آخر ف إل  مستنقع ت    ب ت الدلت  )دلتػ  الن ػؿ ،ل ا  ع ش ن   حت  اآلفم زا
 بذلؾ تمكن ا مػف  ،ف  ب  ا هذ  المستنقع ت بم  مثمت  مف تحِد ل ـ فعمم ا عم  ت ف ف  

 . (31)إق مة الحض رة المصر ة
 هكػذا  سػتخمص تػػ  نب  إلػ  انػ  :  مكػػف تفسػ ر بػدا  ت الحضػػ رة فػ  الفػػرض 

 هػػذ  الفكػػرة ال تقتصػػر  ،ؿ أف األحػػ اؿ الصػػعبة هػػ  التػػ  ت لػػد األعمػػ ؿ العظ مػػةالق ئػػ
 انمػػ  تت   زهػػ  إلػ  الب ئػػة البشػر ة إذ ن ػػد الب ئػػة المبتدعػة فػػ  كػػؿ  ،عمػ  الب ئػػة الم د ػة

فػػ ألرض البكػػر تبػػرز اسػػت  ب ت  ،ح لػػة هػػ  التػػ  تمقػػ  الصػػع ب ت الم د ػػة أ  البشػػر ة
اقتح م   ب لفعؿ  شػغم   مق مػ ف متحضػر ف ف سػر ا اشد ح   ة مف األرض الت  سبؽ 

كم  أف ال ز مة الس حقة الف  ئ ة كف مة ب سػتث رة ال  نػب الم ػزـ  لترت ػب  ،المع شة ف   
ثػػػـ  ظ ػػر تػػػ  نب  اسػػتقراءًا مفػػػ د  أف  ،نظػػ ـ دار   االسػػػتعداد لتحق ػػؽ اسػػػت  بة منتصػػرة

ر اسػتط لة اشػد إشػراق  الشػع ب التػ  تشػغؿ م اقػ  حػد د  تتعػرض لعػد اف متصػؿ تظ ػ
 تسػػػت  ب الشػػع ب  الط ائػػػؼ التػػػ  أصػػػ بت    ،مػػف   ران ػػػ  أصػػػح ب الم اقػػ  المحم ػػػة

الػػػنقـ لتحػػػدي الحرمػػػ ف مػػػف المشػػػ ركة فػػػ  فػػػرص  مزا ػػػ  مع نػػػة بػػػنبراز ط قػػػة اسػػػتثن ئ ة 
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ظ  ر أهم ة   ر ع د ة ف  االت  هػ ت المفت حػة أم م ػ   مثم ػ  فػ  هػذا الشػخف مثػؿ  ، ا 
 .(38)ق ى لد   ح سة السم  فتك ف ق ة خ رقةاألعم  الذي ت

 ارتقاء احلضارات :  -2
 ػػػػرى تػػػػ  نب  أف  االرتقػػػػ ء الحضػػػػ ري  حػػػػدث ح نمػػػػ  تصػػػػبح االسػػػػت  بة لتحػػػػِد 

ال ن  حػػػة فػػػ  نفسػػػ   فحسػػػب  لكن ػػػػ  تسػػػتث ر تحػػػد ً  إضػػػ ف ً   ق بػػػؿ ب سػػػػت  بة  ،معػػػ ف
 .(31)ن  حة

 ػػػ د حػػػ لت  )الػػػ ف   ف الرتقػػػ ء هػػػ  عمم ػػػة ت ل ػػػة لتكػػػّ ف الحضػػػ رات   كفم ػػػ    
أي انػػػ  البػػػد مػػػف   ػػػ د انطػػػالؽ  محتػػػ ى  حفػػػز الطػػػرؼ المتحػػػدى الػػػ  تحػػػد  (،ال ػػػ ن 
 هكػذا فػ  عمم ػة االرتقػ ء ف ػ  التنت ػ    عطػ  دعمػً  لنظرتػ   ،  م م  است  بة ، د د

ف ل ف  ال  ن  ه   ،هذ  بمث ؿ عف الحض رة ال م ن ة الت  تعرضت لتحدي ز  دة السك ف
السػك ف ب نمػ   ؿ االست  بة،  المصطمح ف ص ن  ف، فح لة ال ف تمثػدي تعب ر عف التح
 . (37)ركةال  ت  تمثؿ الح

  عن  ب    (التس م )إف ق اـ عمم ة االرتق ء الحق ق   طمؽ عم   ت  نب  كممة 
( عمػ  إطػالؽ ط قػ ت الم تمػ  الم د ػة،  تعمػؿ عمم ػة )التسػ م التغمب عم  الح ا ز 

 ،حػد  ت التػ  تبػد  بعػد ذلػؾ داخػؿ الػنفس اكثػر من ػ  خ ر  ػ لتسػت  ب لمت ،مف عق ل ػ 
فعالقػػة الفػػرد بػػ لم تم  فػػ  ظػػؿ عمم ػػة  ،أي أن ػػ  ر ح ن ػػة الطػػ ب  اعػػػظـ منػػػ   مػػػ د ت 

  .(38)االرتق ء تقـ  عم  أس س التس م  كم   رى ت  نب 
إذ  ،أف االرتق ء  تضمف تم  زًا ب ف أفػراد الم تمػ  الػذي  سػ ر فػ  مرحمػة النمػ 

ف ػن ح بعضػ   فػ  تتبػ  خط هػ   ،ستبرز بعض األ زاء است  بة ن  حة ف  كػؿ مرحمػة
المح ك ت عم  السػ اء،  مػف    فشؿ بعض   ف  تحق ػؽ األص لة أ  فضؿ المح ك ت،ب
إف هػػػػذا التمػػػػ  ز بػػػػ ف  ،(39)ـ تت ػػػػ  ى  سػػػػ ك ف ثمػػػػة تمػػػػ  ز بػػػػ ف مصػػػػ ئر الم تمعػػػػ تثػػػػ

د تػػػ  نب  طػػػ ب  ال حػػػدة بػػػ ف الحضػػػ رات الحضػػػ رات فػػػ  األسػػػ ل ب الفن ػػػة ال  خفػػػ  عنػػػ
التنػػ ع الػػػذي  بتػػدئ فػػػ  الح ػػ ة  الػػػنظـ البشػػر ة ظػػػ هرة سػػػطح ة )اإلنسػػ ن ة  ذلػػػؾ الف )

فمػػػػػف ال اضػػػػػح أف لمم تمعػػػػػػ ت   ،(11)((خمف ػػػػػ   حػػػػػدة ك منػػػػػة د ف أف تغ رهػػػػػ  تح ػػػػػب
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 بعضػػػ   اآلخػػػر فػػػ  االسػػػتن رة  ،إذ  تفػػػ ؽ بعضػػػ   فػػػ  الفػػػف ،المختمفػػػة سػػػم ت مختػمفػػػػة
ب ػد إف    ػ ت الحضػ رة تتم ثػؿ فػ    هرهػ   ، اآلخر ف  االبتك رات الصن ع ة ،ن ةالد 

 أف ك نػػت تشػػترؾ  م ع ػػ  فػػ   ،فمكػػؿ حبػػة مصػػ ره  ،مثم ػػ  مثػػؿ البػػذ ر مػػف نػػ ع  احػػد
 . (14)(  احد ل  تن  نفس المحص ؿالن ع  لكف  بذره   م ع   )ب ذر

م تمعػػ ت كػػ ف  مػػر أف  حػػدة الطر ػػؽ الػػذي رسػػم  تػػ  نب  لم ضػػ عة ارتقػػ ء ال
أال أف ذلػؾ لػـ   صػم  إلػ   ،مف خالؿ سمسمة متصمة مف عمم ػ ت التحػدي  االسػت  بة
بػؿ أكػد عمػ  إف الحضػ رات  ،الق ؿ بتم ثؿ الحض رات مف ح ث الخص ئص  المم زات

تتمػػػ  ز عػػػف بعضػػػ   ألف ت ػػػ رب الفئػػػ ت المتعػػػددة التػػػ  تػػػن ض بتمػػػؾ العمم ػػػة ل سػػػت 
تمػػؼ بػػ ختالؼ الك ف ػػة التػػ   سػػت  ب أ   ػػرد ب ػػ  الفػػرد أ  متشػػ ب ة متم ثمػػة إذ أن ػػ  تخ

 .(11)األقم ة الخالقة أ  الم تم  كم  عم  التحد  ت
  ػػرى تػػ  نب  أف هنػػ ؾ ن عػػً  مػػف التحػػد  ت تفػػد مػػف الخػػ رج فتسػػتث ر الط قػػ ت 

تػػخث رات   ضػػرب مػػثاًل  هػػ  تعػػرض م تمػػ  الشػػرؽ األ سػػط ل ،اإلبداع ػػة فػػ  الم تمػػ 
 تت مػػ  تمػػؾ التػػخث رات فػػ  خضػػ ع  إلشػػع ع ت الثق فػػة  طب عتػػ ،حضػػ ر ة تتنػػ ف  مػػ  

 قػػػد تمثمػػػت اسػػػت  بة سػػػك ف الشػػػرؽ  ،ال  ن ن ػػػة بفعػػػؿ االحػػػتالؿ ال  نػػػ ن  ثػػػـ الر مػػػ ن 
إذ انػػدف  المسػػمم ف بق ػػػ دة  ،األ سػػط ل ػػذا التحػػدي ال افػػد مػػف الخػػ رج ب عتنػػ ؽ اإلسػػالـ

  عمػ  انتصػ ر اإلسػالـ اسػترداد فقػد انبنػ ،العرب السترداد م د الشرؽ األ سػط الػذا ي
الشرؽ األ سط شخص ت  الت  أهدره  العػد اف الثقػ ف  ال م نػ  أ  ػ اًل ط  مػة فخصػبحت 

 . (13)المدف اإلسالم ة مراكز الحض رة اإلسالم ة الزاهرة
أمػ  االسػػت  ب ت التػ  تػػتـ بفعػؿ تحػػد  ت تنشػػخ داخػؿ الم تمػػ  فقػد شػػب  تػػ  نب  

الذي  بتم  بفقػد عضػ  مػف أعضػ ئ   ،ب ل سـ اإلنس ن  الم تم  الذي  مر ب ذ  الح لة
تعتبػػػر هػػػذ  الخسػػػ رة تحػػػد ً   سػػػت  ب لػػػ   ،أ   نكػػػب إنسػػػ ف بخسػػػ رة ممكػػػة مػػػف ممك تػػػ 

اإلنسػػ ف المصػػ ب ب لتخصػػص فػػ  اسػػتعم ل  عضػػ ًا آخػػر أ  ممكػػة أخػػرى حتػػ   ػػ ازي 
عطػػ   هنػػ    ،(11) ذلػػؾ ل عػػ ض مػػ  قصػػر عنػػد  ،أقرانػػ  فػػ  م ػػداف النشػػ ط ال د ػػد هػػذا

تػػ  نب  عػػدة أمثمػػة عمػػ  ذلػػؾ من ػػ  تحػػدي المصػػر  ف لمقػػ ة الم د ػػة الب زنط ػػة ب عتنػػ ؽ 
 . (11) الب ر س  ف ف  الت  رة ،  تخصص ال   د ف  الشؤ ف الم ل ة،(18)المس ح ة
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 انييار احلضارات :  -3
 خمػػس سػػ ى  تبػؽ لػػـ ال  ػ د الػػ  انبعثػػت التػ  حضػػ رة  العشػر ف اإلحػػدى مػف
 ف   زهػ  االن  ػ ر أسػب ب أمػ  ،ان ػ رت قػد حضػ رة عشرة ست اف  عن   هذا ،حض رات
 : (17)ت  نب 

 هػػذ  األقم ػػة هػػ  التػػ  تتػػ ل  ق ػػ دة  ،قصػػ ر الط قػػة اإلبداع ػػة فػػ  أقم ػػة الم تمػػ  -4
 1أ مب ت  الع طمة عف اإلبداع 

 ذلػػػؾ بعػػػد مػػػ   تبػػػ ف ل ػػػذ  األ مب ػػػة  ،عػػػز ؼ أ مب ػػػة الم تمػػػ  عػػػف مح كػػػ ة أقم تػػػ  -1
 الرائدة اإلبداع ة .م ة الم تم  قص ر أق

م تم  الح كمػة  أ مب تػ  تفكؾ  حدة الم تم  اال تم ع ة  بفقداف الثقة ب ف أقم ة ال -3
 ثـ ض  ع  حدة الم تم  اال تم ع ة ثـ ان   ر  .        المحك مة،

فنظر ػػػػة تػػػػ  نب  ترتكػػػػز فػػػػ  م ضػػػػ عة ان  ػػػػ ر الحضػػػػ رات عمػػػػ  نظر تػػػػ  فػػػػ  
تكػػرار  فػ  حضػػ رة مػػ  أمػ  أف  نت ػػ  ب سػػت  بة ف سػتمرار التحػػدي    ،التحػدي  االسػػت  بة

 امػ  أف تخفػؽ هػذ  الحضػ رة فػ  الػرد  ،عم  التحدي  تصعد الحض رة ف  طر ؽ التقدـ
ف ػػذ  السمسػػمة المتكػػررة مػػف  ،عمػػ  ذلػػؾ التحػػدي  فػػ  خمػػؽ اسػػت  بة إزاء تمػػؾ التحػػد  ت

لتػػده ر االسػػت  ب ت المخفقػػة إزاء هػػذ  التحػػد  ت هػػ  فػػ  الحق قػػة المصػػدر األس سػػ  
 .  (18)الحض رات

 حتلل احلضارات :  -4
إذ أ ضػػح  ،إف التحمػػؿ أ  التح ػػر حسػػبم   سػػم   تػػ  نب  هػػ  مصػػ ر الحضػػ رة

إف دخػػػ ؿ حضػػػ رة مػػػ  مرحمػػػة االن  ػػػ ر ال عنػػػ  ب لضػػػر رة تحمم ػػػ   م ت ػػػ  فػػػ  القر ػػػب 
 : (19)إذ تمر الحض رة ف  مرحمة تحمم   بثالثة أد ار أ  عص ر ه  ،الع  ؿ
 .االضطراب ت عصر - أ

 .عصر الد لة الع لم ة - ب

 .دخ ؿ تمؾ الحض رة مرحمة فراغ  نت   ام  بم ت الحض رة ا  تح ره  - ج
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 اعطػػػ  أمثمػػػة كث ػػػرة من ػػػ  مػػػ  اعتقػػػد  انػػػ  مػػػف األمثمػػػة البػػػ رزة  هػػػ  الحضػػػ رة 
فخنػػ  بعػػد ان  ػػ ر الم تمػػ  المصػػري تحػػت العػػبء ال سػػ ـ الػػذي فرضػػ  عم ػػ   ،المصػػر ة

  المشرؼ عم  الم ت بشكؿ  اضح  رفض أف  م ت   د أف هذا الم تم ،بن ة األهراـ
فػػخذا مػػ  تػػـ حسػػ ب مق ػػ س زمػػف  ،(81)  مضػػ  الم تمػػ  المصػػري ل ضػػ عؼ فتػػرة ح  تػػ 

الم تمػػػ  المصػػػري لحظػػػة رد الفعػػػؿ االسػػػتث ري ضػػػد الغػػػزاة ال كسػػػ س فػػػ  أبػػػ ف الربػػػ  
 األ ؿ مف القرف الس دس عشر قبؿ الم الد حت  طمس آخر مع لـ الثق فة المصر ة ف 

س  د المتتب  إف فترة االلف  سنة هذ  تبمغ اسػتدامت   م مػ ع  ،القرف الخ مس الم الدي
ال  نػػب األعظػػـ مػػف فتػػرة انحاللػػ   ،طػػ ؿ مػػ الد الم تمػػ  المصػػري مػػ  ارتق ئػػ   ان  ػػ ر 

 تحسػػب هػػذ  الفتػػرات م تمعػػة مػػف تػػ ر   إعػػ دة ت ك ػػد الم تمػػ  المصػػري نفسػػ  أبػػ ف 
حتػػ  انبع ثػػ  ال ؿ مػػرة فػػ ؽ المسػػت ى البػػدائ  خػػالؿ  القػػرف السػػ دس عشػػر قبػػؿ المػػ الد

ب ػد أف ح ػ ة الم تمػ  المصػري فػ   ضػ ف النصػؼ الث ن ػة  ،األلػؼ الرابػ  قبػؿ المػ الد
(  فػػ  خػػالؿ هػػ ت ف االلفػػ  سػػنة المتػػ ف (مػػف بق ئػػ  ك نػػت ن عػػً  مػػف ))المػػ ت فػػ  الح ػػ ة

رت  التػػ  حفمػػت أخػػذت حضػػ  ،ُتعػػّداف زائػػدت ف عػػف المقػػدر فػػ  ح ػػ ة الم تمػػ  المصػػري
 فػػ  ال اقػػ  عػػ ش الم تمػػػ   ،تتب طػػخ بفتػػ ر  تعطػػؿ عنػػ ،ح  ت ػػ  ال  ر ػػة ب لحركػػة  الم

 .(84)المصري بفضؿ ص ر رت  متح راً 
  الػ    رى ت  نب  م زاف التحمؿ الحض ري مف خالؿ انقس ـ ال سـ اال تمػ ع

 (81):كس ر ثالثة
 بر ل ت ر   خ ر  ة  –ج   بر ل ت ر   داخم ة        –أقم ة مس طرة         ب  -أ

ف ألقم ة المس طرة هػ  تمػؾ الطبقػة المبدعػة التػ  ك نػت أ مب ػة الم تمػ  تفتػدي 
لكن   تح لت إلػ  أقم ػة مسػ طرة بعػد أف  ،ب    تح ك     تقتف  أثره  ف  طر ؽ االرتق ء

 . (83)فقدت ط قت   اإلبداع ة
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  ب تػت تحكم ػ  األقم ػة ف م   صؼ لن  البر ل ت ر   الداخم ػة بخن ػ  ال مػ ه ر التػ
 ،، ف ذ  ال م ه ر ب تت تشػعر بػخن ـ  نتمػ ف ل ػذا الم تمػ  بخ سػ دهـ فقػط(81)المس طرة

 الصػػفة األس سػػ ة التػػ  تم ػػز هػػذ  ال م عػػػة هػػ  شػػع ره  بخن ػػ  محر مػػة مػػف مك نت ػػػ  
 . (88)المشر عة ف  هذا الم تم 

المق ػ رة مػف قبػؿ ف لبر ل ت ر   الداخم ة ه  ال صؼ الػذي أطمقػ  عمػ  األكثر ػة 
ه  ال سط المالئػـ الػذي تنمػ  فػ  داخمػ  بػذ ر الد  نػة ال  معػة التػ   ،األقم ة المس طرة

أرك ف اإلمبراط ر ة الف سدة  م  س د ف  ػ  مػف عبػ دة )ستخخذ زم ـ المب درة ف  تق  ض )
 ب طمة لممع   ر النسب ة  تقد س م د ر لمصنم  ت الف ن ة ف  شت  مرافؽ الح  ة الفكر ة

 .(81)(( اال تم ع ة ثـ ت ب الح  ة بعد ذلؾ لمحض رة الط لعة
ف ػػ  الشػػع ب المح طػػة ب لد لػػة  التػػ  تتػػربص ب ػػ   ،أمػػ  البر ل ت ر ػػ  الخ ر  ػػة

ـّ ب ػػػػ  ضػػػػعؼ  تنشػػػػب مكػػػػ ف الم تمػػػػ  القػػػػد ـ  ، تسػػػع  إلػػػػ  االنقضػػػػ ض عم  ػػػػ  إف ألػػػػ
 :(87)فمكؿ  زء مف أ زاء الم تم   ظ ػفة تػتمخص ف  ،م تمعً  حد ث ً 

 تنشب األقم ة المس طرة د لة ع لم ة . -4

 داء الر ح فتعتنؽ د  نة ع لم ة .تست  ب البر ل ت ر   الداخم ة ال  ن -1

تؤلػػؼ البر ل ت ر ػػ  الخ ر  ػػة عصػػ ب ت حرب ػػة بربر ػػة تبتكػػر أشػػع ر المالحػػـ مثػػؿ  -3
  1اإلل  ذة  األ د سة ل  م ر س 

 ه  بػذلؾ  ،ة أخالق ة عم  كؿ ذلؾ فخف ت  نب   رى اف الت ر    س ر ال     
 لػـ  كتػؼ بتنػ  ؿ التػ ر   كمػ  بػؿ ت ػ  ز   ،تقرب اكثر مف أسم ب المث ل  ف فػ  التػ ر  

 بذلؾ  كػ ف قػد  ،ال  المستقبؿ  ح  ؿ أف  ش ر ال  احتم الت الحض رة الغرب ة المقبمة
 .(88)تح ؿ مف اال تم ع ال  م   راء الطب عة

الغرب ػة فػ  ت ح ػد العػ لـ فػ  أسػرة  ف   هن   ستقرئ   ت ق  أف تخفػؽ الحضػ رة
 الراهف .  (الع لمة  األمركة) احدة  كخن  أرا   تحدث هن  عف عصر 
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 هنػػ  فقػػط سػػ حدث االنف ػػ ر الػػذي سػػ تمثؿ فػػ  انتفػػ ض أبنػػ ء الحضػػ رات   ػػر 
سػػالم ة ف ػػ   ت قػػ  أف  كػػ ف البنػػ ء الحضػػ رة العرب ػػة اإل ،الغرب ػػة عمػػ  التسػػمط الغربػػ 

 لكن   ع د ل ض  تط ر األسمحة الحد ثػة  اسػتخداـ أسػمحة  لعمم ة،د ر فع ؿ ف  هذ  ا
لكنػػػػ  هنػػػػ   تن سػػػػ  إرادة الشػػػػع ب  تصػػػػم م    ،الػػػػدم ر الشػػػػ مؿ الغرب ػػػػة ع ئقػػػػً  محػػػػتمالً 

كمػػ  انػػ  ال  ت قػػ  أف  تفػػؽ أبنػػ ء الحضػػ رة العرب ػػة اإلسػػالم ة عمػػ  مق  مػػة  ، عق ئػػد ت  
 رعػػػة الغػػػرب  رفػػػض الم ػػػدد ف لػػػذلؾ الحضػػػ رة الغرب ػػػة بسػػػبب ع ػػػز التقم ػػػد ف عػػػف مق

 كػػخف بػػ   ر ػػد ب ػػـ أ لئػػؾ الحكػػ ـ العػػرب المعػػز ل ف عػػف شػػع ب ـ السػػ ئر ف فػػ  ركػػ ب 
الغرب االستعم ري  المتخندق ف مع  ضد إرادة شع ب ـ  الس هر ف عم  تطب ؽ  تحق ؽ 

 .(89)أحالـ االستعم ر  الص   ن ة
ف فػ   ضػع  ضػمف إطػ ر إف الف ـ الصح ح لفمسػفة هػذا الر ػؿ الت ر خ ػة  كمػ

 تقػػػ ـ  زنػػػً  كب ػػػرًا لمفػػػرد  ،المدرسػػػة اإلن م ز ػػػة المح فظػػػة التػػػ  تنحػػػ  نحػػػ ًا مث ل ػػػً  مسػػػرف ً 
 بػ لر ـ مػف شػم خ عممػ  مػف ح ػث ال  ػد  ،البطؿ  العبقري المم ـ الػذي  حػرؾ التػ ر  

بػؿ الكب ر الذي ُ عّد بحؽ أع  زًا ف  اإلن  ز فخن  قد تعرض لمنقػد  الت ػر ح حتػ  مػف ق
 .(11)مؤرخ ف مف بن   مدت 

إف تػػػ  نب   سػػػتحؽ منػػػ  كػػػؿ الثنػػػ ء لم اقفػػػ  الس  سػػػ ة المتع طفػػػة مػػػ  القضػػػ    
العرب ة  هػ   الحمػد هلل كث ػرة  كث ػرة  بح  ػة م سػة إلػ  مػف  ن صػره  فػ  هػذا العصػر 
ال د د مف القرف ال احػد  العشػر ف ال د ػد الػذي افتػتح ب السػتعم ر اإلمبر ػ ل  األمر كػ  

 الق ئمػػػة  1113 احػػػتالؿ العػػػراؽ عػػػ ـ  1114 ػػػد ابتػػػداًء بػػػ حتالؿ أفغ نسػػػت ف عػػػ ـ ال د
تترى تطب قً  لم  تذهب إل   أمر ك   الغرب االستعم ري مف  رائ    تطبؿ ل   تزّمر مػف 
مشػر ع الشػػرؽ األ سػط ال د ػػد الػػذي  قػـ  فػػ  أس سػ  عمػػ  )سػػ  كس ب كػ (  د ػػد   ػػزأ 

إذ  ،ة  ه منػة الك ػ ف الصػ   ن  عمػ  المنطقػة كم ػ  الم زأ   قسـ المقسـ ضػم نً  لسػ  د
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ك ف ت  نب   بن  م اقف  عم  من صرة الحر  ت  العدالػة  شػ ب العنصػر ة  االسػتعم ر 
  .(14) تحدي النزع ت األرستقراط ة ال طن ة  تحدي النزع ت الفكر ة المتس م ة

ذا ك ف البد لن  مف اإل  بة عم  السؤاؿ الق ئؿ هؿ البطؿ هػ  صػ  ن  التػ ر    ا 
فال بد لن  هن  مف أف نرفض هذا الفرز الق ئـ ب ف البطؿ  ،أـ الشع ب ه  الت  صنعت 

 شػػػعب  ذلػػػؾ الفػػػرز الػػػذي أ قػػػ  الخػػػالؼ بػػػ ف المفكػػػر ف فػػػ مف  صػػػن  التػػػ ر   البطػػػؿ أـ 
 الشعب . 

 رفضػن  قػػ ئـ عمػػ  أسػػ س  اضػػح  هػػ  إف البطػؿ ابػػف األمػػة  البػػد أف  كػػ ف قػػد 
 ال  مكف لشعب أف  حقؽ أهداف  مػف  ،عبر عف آم ل    تطمع ت  برز مف ب ف رحم   ل 

 لػذلؾ فػال  ،  ر ق  دة ن بعة من  مستم مة آلم ل   آالم  تق د  إل  ح ث الم د  الرفعػة
البطػػؿ  حػػد   صػػن  التػػ ر   بمعػػزؿ عػػف ق عدتػػ  ال م ه ر ػػة الشػػعب ة  ال الشػػعب  حػػد  

 لػذلؾ  ،نحػ  الظفػر  صػن عة الم ػد صن  ذلؾ الت ر   مف   ر ُحداة  قػ د ف مسػ رت  
أ  إذا خػ ف الشػعب رائػد   ،فخذا م  كذب الرائد أهم  فم  هػ  التػ ر   الػذي  صػنع  شػعب 

 .لرائد الق ئد لشعب  مف   رهـ  ق ئد  فم  ه  الت ر   الذي  صنع  ا
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 :اخلامتة
 من خالل البحث المتواضم هذا توصل ي الى جملة  تيئج ه  : 

 ػػة  األ ضػػ ع الحضػػ ر ة هػػ  السػػبب فػػ  اخػػتالؼ النظػػرة الػػ  اف التحػػ الت الثق ف -4
 الت ر   عم  اختالؼ العص ر .

 .((التحدي  اإلست  بة)اف مح ر نظر ة ت  نب  ف  دراست  لمت ر   ه  ) -1

ركػػػز تػػػ  نب  فػػػ  دراسػػػت  عمػػػ  كػػػؿ الحضػػػ رات الع لم ػػػة عمػػػ  عكػػػس الفالسػػػفة  -3
ة  اهممػػػ ا الحضػػػ رات  المػػػؤرخ ف اآلخػػػر ف الػػػذ ف ركػػػز ا عمػػػ  الحضػػػ رات الغرب ػػػ

  .األخرى

فنن  مد ف ل الدت  ف  الفضؿ عم    ،ـ4889اف ت  نب   ه  مف م ال د لندف ع ـ  -1
 ف   ح صمة عم  ش  دة البك ل ر  س ف  الت ر   . ،ف  تعمم  الت ر  

 ك نت صحبت  ألم  صحبة فكر ة ن درة. -8

هػ  مؤلفػ  الضػخـ كػ ف مػف ابرز  ،ترؾ ت  نب  لن  عػددًا كب ػرًا مػف المؤلفػ ت الم مػة -1
 .م مداً  41)دراسة لمت ر  ( ف  

ع مػً  فػ  دراسػة  41ع مً  ف  دراسة الالت ن ػة   48إذ امض  ك نت ثق فت  ه م ن ة، -7
 .ال  ن ن ة

 قػػد اعتبػػرت بعػػض  ،هنػػ ؾ تشػػ ب  فػػ  بعػػض ا  ػػ  التفك ػػر بػػ ف تػػ  نب   ه  ػػؿ -8
 أفك ر  امتدادًا آلراء  أفك ر ه  ؿ .

غراف ػػػة اهم ػػػة خ صػػػة فػػػ  خمػػػؽ الحػػػ افز الحضػػػ ر ة اعطػػػ  الب ئػػػة الطب ع ػػػة  ال  -9
  تفس ر األحداث الت ر خ ة .
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كمػ   ،ال  قبؿ ت  نب  بػ لفكرة الق ئمػة ب  ػ د حضػ رة  احػدة هػ  الحضػ رة الغرب ػة -41
  دحض النظر ة الق ئمة بخف مصر ه  أصؿ  م   الحض رات .

معػ ف   رى تػ  نب  أف االرتقػ ء الحضػ ري  حػدث ح نمػ  تصػبح االسػت  بة لتحػد   -44
 لكن ػػػ  تسػػػتث ر تحػػػد ً  إضػػػ ف ً   ق بػػػؿ ب سػػػت  بة  ،ال ن  حػػػة فػػػ  نفسػػػ   فحسػػػب

 ن  حة. 

درس ت  نب  ان  ػ ر الحضػ رة  ت صػؿ الػ  اسػب ب اإلن  ػ ر  التػ  من ػ  قصػ ر  -41
 عز ؼ أ مب ة الم تم  عف مح ك ة أقم ت   ،الط قة اإلبداع ة ف  أقم ة الم تم 

اف الثقػػػة بػػػ ف أقم ػػػة الم تمػػػ  الح كمػػػة  تفكػػػؾ  حػػػدة الم تمػػػ  اال تم ع ػػػة بفقػػػد
 ثـ ض  ع  حدة الم تم  اال تم ع ة ثـ ان   ر  . ، أ مب ت  المحك مة

إذ  ،أمػػ  تحمػػؿ الحضػػ رات أ  تح رهػػ  حسػػب تػػ  نب  ف ػػرا  هػػ  مصػػ ر الحضػػ رة -43
تمػػر الحضػػ رة فػػ  مرحمػػة تحمم ػػ  بثالثػػة اد ار أ  عصػػ ر هػػ  االضػػطراب ت ثػػـ 

حضػػ رة مرحمػػة فػػراغ  نت ػػ  إمػػ  بمػػ ت الحضػػ رة أ  الد لػػة الع لم ػػة ثػػـ دخػػ ؿ ال
 تح ره  .
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 :ًالتعليقات اذلٌامش

: سخذكر هن  المعم م ت ك ممة عف المصدر  المر   عند  ر د  أل ؿ مػرة ممػ   غن نػ  مالحظة
 .عف إعداد ق ئمة لممص در  المرا  

                                                      

( )الفكػر، عػ لـ م مػة ،‘‘  تػ ر خ  عػرض ، التػ ر   فمسػفة‘‘ ، ػزالعز  عبػد ،الػد ري:   نظر 
 .فم نظر 81 -18ص ،الث ن  العدد ،الث ن  الم مد

ـ(، 4994عمػػػػـ الػػػػد ف، ن فػػػػ ف  معػػػػة، فمسػػػػفة التػػػػ ر   عنػػػػد آرن لػػػػد تػػػػ  نب  ، )القػػػػ هرة،  (4)
 .49ص

 .43،صـ(4978شبؿ، فؤاد محمد، ت  نب  مبتدع المن   الت ر خ  الحد ث، )لق هرة،  (1)

، إذ تخصػػػص بدراسػػػة تػػػ ر   ال  نػػػ ف  الر مػػػ ف 11عمػػػـ الػػػد ف ، المصػػػدر السػػػ بؽ، ص (3)
القػد ـ  تعمػػـ المغتػ ف ال  ن ن ػػة  الالت ن ػة  آداب مػػ ،  نظػر:المالح، ه شػػـ  آخػر ف، دراسػػ ت 

 .144ص (،4988ف  فمسفة الت ر  ،)الم صؿ 

كثػػػر عػػػف ح  تػػػ  فػػػ  : ،  نظػػػر تف صػػػ ؿ ا11شػػػبؿ، فػػػؤاد محمػػػد، المصػػػدر السػػػ بؽ، ص (1)
 .141-144دراس ت، ص  المالح،

 (5) Arnold  of History ، 10 Vols oxford . I . III، Astudy  J . toynbee  . 

1934، Iv-Vi 1939،v111- x 1954. 

،  نظػػر التف صػػ ؿ عػػف م سػػ عة تػػ  نب  فػػ  : د . 11عمػػـ الػػد ف، المصػػدر السػػ بؽ، ص (1)
ـ(،  4984،)القػػػ هرة، 4 د ت الػػػ  تػػػ  نب  ، طعب ػػػد، اسػػػحؽ، معرفػػػة الم ضػػػ  مػػػف ه ػػػر 

  م  بعده   . 11ص
 .188ـ(، ص 4991احمد محم د صبح ، ف  فمسفة الت ر  ، )اإلسكندر ة، (7)

خطػػ ب، صػػدق  عبػػد اهلل، آرن لػػد تػػ  نب ، م مػػة عػػ لـ الفكػػر، الك  ػػت، الم مػػد الخػػ مس،  (8)
 .191 -191، ص ص 4971

 المتػػػر ـ مقدمػػػة ،1ج،(4918 ،القػػػ هرة) ،1ط ،متػػػخر  ل دراسػػػة مختصػػػر ،آرن لػػػد ،تػػػ  نب  (9)
 شبؿ. محمد فؤاد
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محمػػػ د  1؛  نظػػػر كػػػذلؾ، د43شػػػبؿ، تػػػ  نب   مبتػػػدع المػػػن   التػػػ ر خ  الحػػػد ث، ص (41)
إسم ع ؿ، البطؿ الت ر خ  ب ف ك رال ؿ  ت  نب ، بحث مكتػ ب عمػ  اآللػة الك تبػة، نسػخة 

 .1من  لدى الب حث، ص

 .78 ، عرض تخر خ ، م مة ع لـ الفكر، صالد ري، فمسفة التخر  (44)

 .11عمـ الد ف، فمسفة الت ر   عند آرن لد ت ب ن ، ص (41)

ـ(، 4917المط عػػ ،  لمعػػ ، آرن لػػد تػػ ب ن ، )الػػدار الق م ػػة لمطب عػػة  النشػػر، القػػ هرة،  (43)
 . 8ص

   .9ـ،  ص1المط ع ، ف (41)

 .78الد ري، فمسفة التخر  ، ص (48)

محمػػػػػ د إسػػػػػم ع ؿ، البطػػػػػؿ  1؛  نظػػػػػر كػػػػػذلؾ د14لتػػػػػخر  ، صعمػػػػػـ الػػػػػد ف، فمسػػػػػفة ا (41)
 .411الت ر خ ، ص

 هػػذا  ،111،  نظػػر كػػذلؾ صػػبح ، فػػ  فمسػػفة التػػ ر  ، ص 84ـ، ص1عمػػـ الػػد ف، ف (47)
 رأي سبق ـ إل   الع لـ ابف خمد ف .

 .84ـ، ص1عمـ الد ف، ف (48)

سػػػػفة ،  نظػػػػر كػػػػذلؾ صػػػػبح ، فػػػػ  فم81 -84عمػػػػـ الػػػػد ف، فمسػػػػفة التػػػػ ر  ، ص ص  (49)
 .111الت ر  ، ص

،  نظر كذلؾ إسػم ع ؿ، مح ػ  الػد ف، تػ  نب ، مػن   التػ ر   81ـ، ص1عمـ الد ف، ف (11)
 1  49ـ(، ص4977 فمسفة الت ر   )بغداد، 

 .34إسم ع ؿ، ت  نب   من   التخر    فمسفة التخر  ، ص (14)

 .118صبح ، ف  فمسفة الت ر  ، ص (11)

 .418  ، صالمالح، دراس ت ف  فمسفة الت ر  (13)

 .78الد ري، فمسفة التخر  ، ص (11)

 .79 -78الد ري، فمسفة الت ر  ، ص ص  (18)
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 .447 -441صبح ، ف  فمسفة التخر  ،  نظر عمـ الد ف، فمسفة الت ر  ، ص ص  (11)

  م  بعده  . 31، إسم ع ؿ، ت  نب ، ص117ـ، ص.صبح ، ف (17)

 ،4ج(ـ4918 الق هرة،)شػػبؿ محمػػد فػػؤاد تر مػػة ،1ط ،لمتػػخر   دراسػػة مختصػػر ،تػػ  نب  (18)
 .78ص ،الت ر   فمسفة الد ري:  كذلؾ  نظر  ،بعده   م  441ص

 الػرزاؽ، عبػد نعمػ ف ،السػ مرائ  كػذلؾ  نظػر ،بعػده   م  471ص ،4ج ،ف. ـ ،ت  نب  (19)
 ،الػػػد ري: كػػػذلؾ  نظػػػر ، 81ص( 4981 ،الر ػػػ ض،)4ط ،التػػػ ر   تفسػػػ ر عمػػػ  اضػػػ اء
 .79ص ،التخر   فمسفة

 فػػػ   فصػػػؿ ح ػػػث 119 ،319 ،343ص ،بعػػػده   مػػػ  178ص ،4ج ،ف. ـ ،نب تػػػ   (31)
 فػػػ  دراسػػػ ت ،المػػػالح:   نظػػػر  لمتف صػػػ ؿ  ان   رهػػػ   تحمم ػػػ   ارتق ءهػػػ  الحضػػػ رات نمػػػ 
 .148 -141 ص ص ،الت ر   فمسفة

 فمسػفة ،الػد ري:  كػذلؾ  نظػر ،418 -443ص ،4ج ،لمتػخر   دراسة مختصر ،ت  نب  (34)
 ق مػػػػػت إذ  األند  ن ػػػػػة  الم   ن ػػػػػة الم ن   ػػػػػة ف ػػػػػ  الب ق ػػػػػة لثالثػػػػػةا أمػػػػػ  ،81ص ،التػػػػػخر  

 نفس  م .  الصفحة المصدر ،الالت ن ة أمر ك  ف  األخ رت ف
 .84ص ،الت ر    فمسفة الت ر   من    ت  نب  ،إسم ع ؿ (31)

 .413 -411 ص ص ،الت ر   فمسفة ،الد ف عمـ (33)

 .438ص ،لم ض ا معرفة ،إسح ؽ ،عب د ،18ص ،ت  نب  ،شبؿ (31)
 .347ص ،4ج ،لمتخر   دراسة مختصر ،ت  نب  (38)

 الػػػد ري،:  كػػػذلؾ  نظػػػر ،بعػػػده   مػػػ  343ص ،4ج ،لمتػػػ ر   دراسػػػة مختصػػػر ،تػػػ  نب  (31)
 .79ص ،الت ر    فمسفة

 محمػ د، احمػد ،صبح :   نظر  ال  ن  ال ف  عف ،411ص ،الت ر   فمسفة ،الد ف عمـ (37)
 – 148 ص ص ،دراسػػ ت ،المػػالح:   نظػػر تف صػػ ؿ لم ،.119ص ،التػػخر   فمسػػفة فػػ 

131. 
 .341 -343 ص ص ،4ج ،لمت ر   دراسة مختصر ،ت  نب  (38)
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 .431ص ،الم ض  معرفة ،عب د:  كذلؾ  نظر ،178ص ،4ج ،ف. ـ ،ت  بن  (39)

 .111ص ،4ج ،( ـ4911 ،ب ر ت) ،ت  نب  عند الحض ري الت ر   ،منح ،خ ري (11)
 ،431ص ،الم ضػػػػػ  معرفػػػػػة ،عب ػػػػػد:  كػػػػػذلؾ  نظػػػػػر ،178ص ،4ج ،ف. ـ ،تػػػػػ  نب  (14)

 .118ص ،4ج ،الحض ري الت ر   ،خ ري

 .37ص ،4ج  ،الحض ري الت ر   ،،خ ري (11)

 .11ص ،الحد ث الت ر خ  المن   مبتدع ت  نب  ،شبؿ (13)
 .13 -11ص ص ،ت  نب  ،شبؿ (11)
 . بعده   م 18 ص ،ف. ـ ،شبؿ  نظر (18)
: كػذلؾ   نظػر بعػده   مػ  ،34ص ،تػ  نب  آرن لػد ،مط ع ال لمع  ف  التف ص ؿ  نظر (11)

 . بعده   م  419ص ،الس بؽ المصدر ،شبؿ

:  كػػػػػػػػذلؾ  نظػػػػػػػػر ،143 -141 ص ص ،4ج ،لمتػػػػػػػػخر   دراسػػػػػػػػة مختصػػػػػػػػر ،تػػػػػػػػ  نب  (17)
 محمػػػ د   عقػػػب ،14ص ،التػػػ ر   تفسػػػ ر عمػػػ  أضػػػ اء ،الػػػرزاؽ عبػػػد نعمػػػ ف السػػػ مرائ ،

 االن  ػ ر ع امؿ نفس  عم   مب الذي ه  م الم ت ف ف  هكذا)) ف ق ؿ ذلؾ عم  صبح 
 الػد ري،: كػذلؾ  نظػر ،174ص ،التػ ر   فمسػفة فػ ( (خػ ر    ػز  عم     مب   اف قبؿ

 -143ص ،دراسػػػػ ت ،المػػػػالح:   نظػػػػر أكثػػػػر  لمتف صػػػػ ؿ ،81-79ص ،التػػػػخر   فمسػػػػفة
141. 

 71ص ،تػػػػػ  نب  ،الػػػػػد ف مح ػػػػػ  ،إسػػػػػم ع ؿ ،419ص ،التػػػػػ ر   فمسػػػػػفة ،الػػػػػد ف عمػػػػػـ (18)
 .111 -149ص ،دراس ت ،المالح:   نظر الحض رات ان   ر عف األكثر متف ص ؿ ل

 .111ص ،1ج ،144ص ،4ج ،الحض ري الت ر   ،خ ري (19)
 .437 -431ص ص ،الم ض  معرفة ،عب د ،17ص ،ت  نب  ،محمد فؤاد شبؿ، (81)

:  فػػػ  التف صػػػ ؿ  نظػػػر ،448 -441ص ص ،4ج ،لمتػػػ ر   دراسػػػة مختصػػػر ،تػػػ  نب  (84)
 ،المصػػر ة الحضػػ رة عػػف تػػ  نب  فكػػرة فػػ  ب لتفصػػ ؿ  بحػػث الرابػػ  الفصػػؿ ،  نب تػػ ،شػػبؿ
 .71- 89ص
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 دراسػػة مختصػػر ،تػػ  نب :  فػػ  التف صػػ ؿ   نظػػر ،433ص ،التػػخر   فمسػػفة ،الػػد ف عمػػـ (81)
 .418ص ،4ج ،لمتخر  

 التػػ ر  ، فمسػػفة ، معػػة ن فػػ ف   نظػػر ،418ص ،4ج ،لمتػػ ر   دراسػػة مختصػػر ،تػػ  نب  (83)
 التػػػػػ ر   ،مػػػػػنح ،خػػػػػ ري:   نظػػػػػر المسػػػػػ طرة المبدعػػػػػة األقم ػػػػػة عػػػػػف متف صػػػػػ ؿ ل 433ص

 .419 -418ص ص ،4ج ،ت  نب  عند الحض ري
 .111 -149ص ص دراس ت، المالح،: ف  التف ص ؿ  نظر ، الصفحة ف.ـ ت  نب ، (81)

  سػػػتخدـ تػػػ  نب  اف إلػػػ  الت ضػػػ ح مػػػف هنػػػ  لنػػػ  بػػػد  ال 31ص التػػػ ر  ، فمسػػػفة  معػػػة، (88)
 .((ر لت  ر  ب)) مصطمح

 الطبقػػػػة)) بػػػػ   قصػػػػد ف ف ػػػػـ ،الم ركسػػػػ  ف  سػػػػتخدم  الػػػػذي لممعنػػػػ  مخػػػػ لؼ بمعنػػػػ 
 المػػػػالح،: انظػػػػر ال ػػػػد ي، العمػػػػؿ عمػػػػ  قػػػػدرت ـ سػػػػ ى افرادهػػػػ   متمػػػػؾ ال التػػػػ (( الع ممػػػػة
 .133ص دراس ت،

 .11ص ،4ج ،الحض ري الت ر   ،خ ري (81)
 .419 -418ص ص ،4ج ،لمت ر   دراسة مختصر ،ت  نب  (87)

 .81ص ،الت ر   فمسفة ،الد ري (88)
 .89 -88ص ،4ج ،الحض ري الت ر   ،خ ري (89)
 .1ص ، ت  نب  ك رال ؿ ب ف الت ر خ  البطؿ ،محم د د. ،إسم ع ؿ (11)
 .1المصدر نفس ، ص (14)
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 وآشىر بابل
  (العظوً القىي نادٌ)و

 تـارنـوــالع رـصـع يف تـالدولُ القاثــالع
                                                          الصالحي رشيد صالحد. 

 ن
 بعداد/مركز إحياءجامطظ 

 التراث الطلمي الطربي/ قسم توثيق بعداد                     
 ن

 :العظوً القىي لنادٌ السُاسٍ النظام
 الب  نالالالالالال  بعصالالالالالال  يعالالالالالال   مالالالالالال  أ ( م.ق 0011-0551) مالالالالالال  القالالالالالال    خالالالالالال  

 عميه متع    د لي نظ م ضم  سي سي  متك ممة األدنى الش ق د   أصبحت ،المتأخ 
 غالال   مالال  تحديالالد   يمكالال  عظمالالى مم لالال  خمسالة المنطقالالة  فالالي تبمالال  ت فقالالد ،بيالالن م فيمال 
 الالالد    الال   (،Nubia) ن بيالال  إلالالى ضالال  األن   مالال  (Aegean) ايجالالة بحالال  إلالالى إيالال ا 

  السي سالالية ب لمن لالالة متسالال  ي  بالالأن م أنفسالال م مم ك الال   عالالد   كبيالال  ، مسالال ح ت  ات اإلقميميالالة
 –  فمسالالالالطي  سالالالال  ي  فالالالالي خ صالالالالة – الكبالالالال   المم لالالالال  بالالالالي   تسالالالالتق  ،أيضالالالال   متن فسالالالالي 
 القال   إحالد  إلالى األحيال   اغم  في ب ل الء دانت التي الصغي   الد ي ت م  مجم عة
 . العسك ية العممي ت س حة في ق    األكث  الكب  

 د   ضالم  عال م ث ثم ئالة مال  ألكثال  األدنالى الشال ق في الع لمي النظ م دام لقد
 :كب  
  ادي  الالالى اإليجالالي العالال لم مالال   امتالالدت  التالالي الحديثالالة الد لالالة ع الالد فالالي مصالال  : أولهاا 

 امتالالدادا سالالع م أ   األقالال ليم اكبالال  مالال  آنالال ا  تعالالد  ك نالالت  أف يقيالال  شالالم   فالالي النيالال 
 شالم   فالي) ن بيال  إلالى    شالم ال  فمسالطي  سال  ي   سالط مال  أ اضالي ضالمت ألن  

 .جن ب ( الس دا 
 .ال افدي  ب د  جن    سط عمى  حكم    اقتص  ب ب  في الكشية المممكة :ث ني 
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 األن ضال  ، ب د في  تقع (0)(ح تتي تسمية أنفس م عمى يطمق  ) الحثية المممكة :ث لث 
 .س  ي  شم   م  أج اء ك ل   الح لية ت كي   جن    سط  حكمت

 ش ق ( الح لية ك ك  ( )ا ابخ ) ن  ي م   حكمت ،(0)(Mittani) ميت ني مممكة :رابع 
 الفالال ات ن الال  إلالالى شالالم ال ت كيالال  فالالي (Van)فالال   بحيالال    مالال  غ بالال ، حمالال  إلالالى شالال ق 
 .جن ب 

 مال  دامالت  التالي ،تال نيلمي التبعية م   استق ل   ن لت التي اآلش  ية المممكة : خ مس 
(  م.ق 0341) آخالالالي نالالال دي  آشالالال    الممالالال  ع الالالد فالالالي م.ق عشالالال  الخالالال م  القالالال  
 قالالال   فأصالالالبحت( م.ق 0400-0411) ا بالالال لط آشالالال   ع الالالد فالالالي اسالالالتق ل     الالالالى

 جبالالالالالال    حتالالالالالالى ال افالالالالالالدي  بالالالالالال د شالالالالالالم   أ اضالالالالالالي   ضالالالالالالمت المنطقالالالالالالة فالالالالالالي عظمالالالالالالى
 . اتالف   ن   ب تج   نف     لت سيع ج  د  سعت الغ    في،ط    
  عسالالك ية، سي سالالية قالال    تعتبالال  إيالال ا  غالال   فالالي (Elam) عالالي م مممكالالة  لالالدين 

 فالي تالدخ  لالم أن ال  إال(4)الث نيالة أللال  مال  الثال ني النص  ح الي مبك   فت   من   ظ  ت
 القب ئالال  مالال  اآلتالالي الخطالال  بالالد ء ا الالتم السي سالالي نظ م الال  ال  العظمالالى، المم لالال  تشالالكيمة
  مم لال  تصالي  التالي السي سالي الضالع  ح لالة غ  اسالت  أيض  ،إي ا   ضبة في البد ية
 عسالالالك ية حممالالالة لتشالالال  – الالالال ...   االكديالالالة السالالال م ية المم لالالال _ ال افالالالدي  بالالال د جنالالال  
 بال قي  بالي  بين   دبم م سية لم اس ت  ج د ال ل ا ،غي  ال  الن   السم  من   ال د 
 النصالالال   نالالالد   إلالالالى يعالالال د   قالالالد القالالالديم، األدنالالالى الشالالال ق منطقالالالة فالالالي  العظمالالالى القالالال  

فالالالي  االيجالالالي السالالال ح  عمالالالى المنتشالالال   الق ميالالالة المم لالالال  عمالالالى  الالال ا  ينطبالالالق ،! العي ميالالالة
 نممكه  م  الت  يخية، المص د  غي   بسب  غ مضة عن م فمعم م تن  األن ض   غ  
 حم ت الالم ضالالم  مقتضالالبة كإشالال  ات العظمالالى القالال   نصالال   فالالي   دت معم مالال ت مالال 

  عمي م تد  ألن   البح ية الق صنة  احت اف م د ب لتم   تتسم التي من طق م عمى العسك ية
  عالالدن م عالن م شاليئ  الحثيالالة النصال   أشال  ت  قالالد ،ال  اعالي النشال ط مالال  أفضال  ثال  ات
  كالال  مالال  الحثيالاله النصالال   تخمالال ا  ال ،ح ت شالال  فالالي السالالمطة ضالالد  العصالالي   لمتمالال د بالالؤ 

  ت جي ( Arzawa) ا  ا ا  ي األن ض   غ   في مممكة أش   ضد مم ك م حم ت
 ضالالالم   سالالال لتي   لالالالدين  ،(3)الحثالالالي، الالالال ط  داخالالال  إلالالالى مق طعالالال ت م بعالالال  مالالال  سالالالك ن  
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 كتبة يمم  ال اال  ا ي الب ط ا  عمى دلي     ا ،اال  ا ية بمغة كتبت العم  نة  س ئ 
 لقمالالة غالال م  المممكالالة تالال  ي  ال  عظمالالى قالال   عالالد   يمكالال  ال  الال ا  مالالع ،االكديالالة ب لمغالالة

( قبالال   ج يالال  ) (Alashiya) االشالالي  مممكالالة ظيالال ن أ  يمكالال  كمالال  ،(5)عن الال  المصالال د 
 مال ان   لالدي    األخشال  ،  العال   ب لنح   الغنية الج ي   حد د داخ  في ق ت   ت ك ت
 الف عال   بالي  متب دلالة  س ئ  لدين    ا  مع ،(1)لمق اصنة ممجأ   البح ية التج    لغ  
 ممال  المخ طبالة فالي (أخالي) كممة في    استخدمت،اسمه  ك  د   االشي   مم  المص ي

 فالالي فقالالط  لكالال  العظمالالى القالال   ممالال   مالالع متسالال  ية بمن لالالة حضالالي ممك الال  أ  عمالالى يالالد 
 .مص  م عدا  االشي  مع آسي  مم   م  متب دلة  س ئ  تصمن  فمم! الف ع   قم 

(  ج بي ) (Bybos)بيبم    من   فمسطي  – س  ي  في الصغي   الد ي ت أم 
 (،Aleppo  حمالال )،(Ugarit)ا غ  يالالت،) Damascus) دمشالالق ،(الح ليالالة طالال ابم )

فقد ع نت م  المن فسة لمساليط   عمي ال ، ،( ...ال Amurru، ام   )(Qadeshق دش )
 ،ميتالال ني لمسالاليط   عمالالى مم لالال  بالال د الشالال م -ففالالي البدايالالة كالال   الصالال اع مالال  بالالي  مصالال  

 مالالع تغيالال  م اكالال   ،حالال تتي عمالالى نفالال  المنطقالالة – مالال  ثالالم حالالدثت من فسالالة بالالي  مصالال  
فقالالد  ،حالال تتي لمسالاليط   عمالالى المنطقالالة  –المنطقالالة حالالدا صالال اع مالال  بالالي  آشالال    القالال   فالالي

  كالال ا  ،ك نالالت األطمالال ع اآلشالال  ية ال حالالد د ل الال  لم صالال   إلالالى سالال اح  البحالال  المت سالالط
 bufferاعتب ت الالد ي ت السال  ية مال   ج الة نظال  القال   العظمالى كالد ي ت حال ج   )

States   ، لالالم تسالالمق القالال   الكبالال   أ  (  لالال ل  لالالم تتطالال   سي سالالي  لتشالالك  د لالالة م حالالد
تتحالالدد تمالال  المم لالال  الصالالغي   فالالي بالال د الشالال م  فالالي د لالالة كبالال   .  عمالالى العكالال  ن حالالظ 
التالالالالدخ  الحثالالالالي فالالالالي الشالالالالؤ   الداخميالالالالة لمالالالالد ي ت الصالالالالغي    أكثالالالال  بكثيالالالال  مالالالال  التالالالالدخ  
المصالالال ي، فقالالالد عالالالي  عمالالالى مالالالد  كالالال كميش  حمالالال   نالالال ا  عالالال  الممالالال  الحثالالالي فالالالي إدا   

فكالالال   إل امالالال  عمالالالي م حالالال  مشالالال ك   ،  ابالالال  عم الالالم فالالالي ح ت شالالال الشالالالؤ   السالالال  ية ني بالالالة عالالال
،  حتالى (8) التج    بالي  الالد ي ت الصالغي     الالد   الكبال   (7)الحد د  القض ي  الق ن نية

-فالال   عق بالال ت اقتصالال دية إ ا تطمالال  األمالال   لالال   حالالدا  الال ا مالالع ت غالال  قالال ات تالال كمتي
    الالى ن ال  ق.م( في عمق جب   ط    ، شم   آش   0018-0033نن  ت  األ   )
 طم   المم  الحثي م  ت بعه ح كم مممكة امال    أ  يتخال  م قال  صالم  ،الف ات غ ب 
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ال تالال ج  مالال   ،لالال ا يجالال  آ  يكالال   عالالد   أيضالال  ،ممالال  بالال د آشالال   عالالد ي)اتجالال   آشالال   
أ   ، أنالت  ال تسالمق لتال ج  آشال  ي ب لالدخ   إلالى بال د  ،ام    ي    إلى بال د آشال  

حالال   إ ا تالال ج  آشالال  ي أتالالى إلالالى بمالالد  تقالالب  عميالاله  عمالالى أيالالة ،يعبالال  مالال  خالال   بالال د 
 .(9)  ا الت ام  تحت القسم المقد  ...( ، ت سمه لي

 :العوارنت عصر يف الدولُت العالقاث

 الضالالفة عمالالى يقالالع الالال ي (el-Amārna) العم  نالالة  م قالالع فالالي ال سالال ئ  اكتشالالفت
  قالالد ،القالال     جنالال   ميالال ( 091) حالال الي األقصالال  مح فظالالة ضالالم  النيالال  لن الال  الشالال قية
  لفتالال   لمصالال  القديمالالة الع صالالمة (Akhetaten)(أخيتالال ت  ) ب سالالم سالال بق  الم قالالع عالال  
 ال ابالع امنال ف  شاليد    قد ،م.ق عش  ال ابع الق   م ( م.ق 0431 -0481) قصي  

 إلالى  بعالد فيمال  اسالمه غيال   قالد ق طبالة مصال  ممال   أشال    كال   (عشال  الث منالة األسال  )
 المدينالالة الخ ائالال  بالي   العم  نالالة ألالال اح عمالى عثالال   قالالد ،(01)(آتال     ح)  معنالال   اخنال ت  
 عثالالالال ت الصالالالالدفة،عندم  ط يالالالالق  عالالالال ( م.ق 0887 -0881) األعالالالال ام بالالالالي  الم جالالالال   
 ،الع ديالالال ت تجالالال   إلالالالى ط يق الالال   جالالالدت التالالالي الطينيالالالة الالالال قم بعالالال  عمالالالى مصالالال ية ف حالالالة
 ة،مسالم  ي ب بمية بمغة نقشت طينية أل اح ف ي،العممية األ س ط بي  كبي   د شة فأث  ت
 المكتشالف ت عال  تقال  ي  مال   صالمن   مال  ،(00)السال ية الحف يال ت عمالى شالجعت الال قم     

 التالالالي األلالالال اح أعالالالداد مع فالالالة الصالالالع  مالالال   أصالالالبق ،متضالالال  بة معم م ت الالال  ك نالالالت األث يالالالة
  الالال ا  مالالالع ،(00)األلالالال اح مالالال  أعالالالداد دمالالال ت أ  ضالالال عت فقالالالد ،العم  نالالالة م قالالالع فالالالي  جالالالدت
 المقتني ت م  أ  الع دي ت تج   تمك تمم م  ج ء طيني  قيم( 411) م  أكث  ف ن  

 تمالال   أخالال ت ،المصالال د   أ  ال ديالالة أ  الشالال اء ط يالالق عالال  عمي الال  الحصالال    تالالم الخ صالالة
 مالال   سالال لة( 33) المجم عالالة تمالال  بالالي   مالال .(04)الع لميالالة المتالال ح  إلالالى ط يق الال  األلالال اح
 قبالال  مالال  أ سالالمت ال سالال ئ  بالال قي بينمالال ، الف عالال   مالالع السي سالالية ب لمن لالالة المسالال  ي  الممالال  
 قب  م  كتبت جدا قمي   عدد ،(03) فمسطي  س  ي  في لمص  الت بعة المق طع ت حك م

 .(05)(471- 014،091،417،419- 99،010 ،40 ،0،5،03 عم  نة) الف ع  
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 تالالال  ي  فالالالي المتطالالال    السي سالالالية الع قالالال ت عالالال   اضالالالحة فكالالال   ال سالالال ئ  أعطالالالت
 ح ت شالال ، ،(ح ليالال  العم  نالالة) اخيت ت  ،آشالال   ب بالال ،) الع اصالالم بالالي  القالالديم األدنالالى الشالال ق

 إنمالال  الصالالدفة  ليالالد  تكالال  لالالم ال سالال ئ  أف  ت الال  التالالي الع قالال ت  الال    مثالال  ،(01)( اشالال ك ني
 فالي البال حثي   اعتقالد ،م.ق عشال  ال ابالع لمقال   السي سالية الع قال ت مي  دبم م سي تط  
 مالال  بهتشالال   نالال   ال  (الشال قية الدبم م سالالية) تمثالال  أن الال  لم سال ئ  األثالال ي االكتشالال   بدايالة
 حممالة بعالد أكثال  معم م تنال  ا دادت  قالد ،(07)الخ  جيالة الع قال ت فالي  الحديا القديم بي 

 الع صالالمة فالالي المالالي دي عشالال  الت سالالع القالال   ن  يالالة فالالي جالال ت التالالي األث يالالة االكتشالال ف ت
 فالي كشال   م  حديث  المكتشفة ال ث ئق بي  م  صمة  لد مم  (ح لي  ب غ  ك ي) ح ت ش 
-Tell)( يتالالالي– عم  نالالالة تالالال ) إلالالالى الد ليالالالة الع قالالال ت بنالالال ء إعالالال د  فالالالتم ،سالالال بق  العم  نالالالة

Amarna-Zeit)(08)،  خ صالة السال  ية المالد  د يال ت فالي ا شاليف ت عمالى عثال  كال ل  
،  م قالالالالالالالالالالالالالع االال   (09)( )م قالالالالالالالالالالالالالع  أ  شالالالالالالالالالالالالالم ا الح ليالالالالالالالالالالالالالة(Ugarit) ا غ  يالالالالالالالالالالالالالت فالالالالالالالالالالالالالي

Alalakh) ق م الب حا  اي م )( Wiseman)  بت جمة النص   المكتشفة إلالى المغالة
،  يجالال  أ  نضالالع فالالي اعتب  نالال  بالالأ  تصالالني  )عصالال  العم  نالالة( لالالم يؤخالال  (01)االنجمي يالالة

عمى أس   تحديد  مني محدد كم   ك  أعال   إنمال  اسالتخدم لفتال    منيالة  أ سالع لتشالم  
فتالال   أ اخالال  عصالال  الب  نالال  عمالالى اعتبالال   أننالال  نتع مالال  فالالي مجالال   الع قالال ت الد ليالالة بالالي  

العم  نالالة بالالدأ فالالي السالالنة الخ مسالالة مالال  إنشالال ء مم لالال  الشالال ق  القالالديم، عممالال  بالال   عصالال  
( ع مال  مضال ف  00اخن ت   ع صمته العم  نة  عدد سن ات حكمه منف دا في السمطة  )

( ع مال  05( سالن ات مالد  بقال ء تال ت عالن  آمال   فالي العم  نالة فيكال   المجمال ع )4إلي   )
  الث لالا لفت   م اس ت العم  نة الش ي  ،  لك  عث  عمى  س ئ  تع د إلى ع د امن ف

قب  تأسي  العم  نة ! االحتم   الكبي  أن   جمبالت إلالى الع صالمة الجديالد   حفظالت مالع 
( سالالالن ات تضالالال   إلالالالى الالالال قم السالالال بق 5ال سالالال ئ  األخالالال  ،  قالالالد  عممالالال ء اآلثالالال   تالالال  ي  )

 مالالالع  الالال ا فالالال   شالالالكمية ال سالالال ئ   (00)( ع مالالال  فقالالالط01فيكالالال   مجمالالال ع سالالالن ات العم  نالالالة )
 ،(00)لممالالال   حتالالالى ن  يالالالة القالالال   الث لالالالا عشالالال  ق.م مضالالالم ن   ن ا الالال  تغطالالالي م اسالالال ت ا

 عمى م  يبد  ب   الب حثي  في مج   الت  ي  القديم  الع ق ت الد ليالة أعجبالت م تسالمية 
)عصالال ( عمالالى فتالال    منيالالة   نالال ع معالالي  مالال  الم اسالال ت كمالال   الال  فالالي )عصالال  العم  نالالة( 
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شاليف ت غنيالة مال  لتشم  فت ات س بقة عم  نح  بصالدد  فقالد أمالدتن  التنقيبال ت األث يالة ب   
تال  الح يالال ي ) (Mariالال قم الطينيالة ممالال  جعال  البال حثي  يتحالالدث   عال  )عصال  مالال  ي( )

ح ليالالال (   تعالالال د إلالالالى مممكالالالة مالالال  ي عمالالالى المجالالال   األ سالالالط  لن الالال  الفالالال ات  ا د الالال ت فالالالي  
 تعال د ( Ebla، إض فة إلى  ثال ئق أخال   مال  عصال  ابالي  )(04)الق   الث م  عش  ق.م

(03)ق.مإلى الق   ال ابع  العش ي  
. 

أ  التفسي  الس ئد ل س ئ  العم  نة بأن    ث ئق دبم م سية قد شال ع  ال ا التعبيال  
بي  المؤ خي  ال ي  ا تم ا بت  ي  الش ق األدنى القالديم  البال حثي  فالي الع قال ت الد ليالة 

 لي  الد ليالة لمال  ط حتاله تمال  ال سال ئ  مال  مفال  يم عالد  حال   األسال ،في ال قالت الح ضال 
 قالالالد  ادت معم م تنالالال  بعالالالد عمميالالال ت  ،ال الالالداي  بالالالي  الممالالال   العظالالال م د فالالالي المخ طبالالالة  تبالالال 

التنقيبالالال ت األث يالالالة فالالالي كالالال  مالالال  مصالالال   بالالال د ال افالالالدي   األن ضالالال   فط حالالالت جممالالالة مالالال  
  ال ا  ،العم  نالةي  سال ئ  ال ث ئق تدعم مال    د مال  معم مال ت التالي  سالبق  ا    كال ت فال
   ثال ئق ق ن نيالة  د ليالة فالي شجع قسم م  الب حثي  بق ل م ب   ال سال ئ   الي فالي حقيقت ال

حيالالالا تتنالالال    مفالالال  يم مع  فالالالة من الالال   ،(05)آ   احالالالد شالالالأن   شالالالأ  المع  الالالدات بالالالي  الالالالد  
الح    الس م  مش ك  الحالد د  الج يالة  األحال    اسالتق   مق طعال ت   د د األفعال   
ضالالد تالالدخ ت العسالالك ية فالالي شالالؤ   المم لالال  الصالالغي   ... الالال    الال   تالال د ب سالالتم ا  فالالي 

 كالالال ل  النقالالال ش الممكيالالالة   التالالالي نطمالالالق عمي الالال  ح ليالالال ت الممالالال    لالالالدين   فالالال   المع  الالالدات 
قال ا  م اآلمال  فالي منال طق م   الم  يبال لغ   فالي  كال   ،من   فقد  ك  الممال   انتصال  ات م  ار

 المشالكمة  ،أسم ء المم   المن  مي   من طق م  تقالديم م الال الء  الج يالة لمممال  المنتصال 
 اقع المسالت لى عمي ال  مال  حيالا م قع ال  الجغ افالي في النق ش الممكية  ي في تحديد الم

؟   الال   الالي مالالد  أم قالال  ؟   الال  أسالالم ء الممالال   فالالي حقيقت الال  أسالالم ء  ؤسالال ء عشالال ئ  أ  
مالالال   نالالال  يجالالالال  أ  ال  االكديالالالالة بمعنالالالى ممالالال  ! (Šarشالالالي   ؟ ألننالالال  نتالالال جم كممالالالة شالالال  )

حالا نتص   بأن م حك م د    اسعة ! كمال  أ  أسالم ء الم اقالع ت لالد حيال   عبال  عن ال  الب 
  الال  يسالالخ  مالال   صالال   تحديالد الم اقالالع األث يالالة  فالالي األن ضالال    (Mellaartمالي  ت )

 ،(01)(كم    دت في ح لي ت المم   الحثيي  بق لة )لعبة الح     تشبه جغ افية الحثيي 
عندم  ق م ب حمة إلالى شال ق ت كيال  ) Burney نف  الح لة ت ص  إلي   الب حا ب  ني )
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ق.م( ضالالم   703  حممتالاله الث منالة عمالالى ا  ا اتالال )متتبعال   صالال  سالال ج   اآلشال  ي لسالالي
منطقة بحي   ف   ف جد غ لبية م   ك   س ج    ي أسم ء ق     اعية  ا  ن  المم  

، أمالالال  ب لنسالالالبة ل سالالال ئ  العم  نالالالة ف الالالي  سالالال ئ  (07)اآلشالالال  ي مبالالال لو فيالالاله  لغالالال   الدع يالالالة
لب غيالالالة مقنعالالالة أكثالالال  مالالال  النقالالال ش الممكيالالالة في الالال  أسالالالم   المنطالالالق  المسالالال  مة  الحجالالالة ا

 االستع    الع طفية  كتبالت ب لمغالة الب بميالة لغالة الدبم م سالية الع لميالة آنال ا  فالنح  نت قالع 
بالال   الكتبالالة ا تبطالال ا ب لقصالال   الممكيالالة  اسالالتعمم ا المغالالة الب بميالالة فالالي الم اسالال ت  ال غ ابالالة 
فالالالي حصالالال ل م عمالالالى م الالال  ات كت بيالالالة فقالالالد عثالالال  عمالالالى ألالالال اح أدبيالالالة نقشالالالت عمي الالال  ممحمالالالة 

( بفمسالالالطي ،  ا  المغالالالة االكديالالالة فالالالي القصالالال   Megiddoقالالالع مجيالالالد  )كمكالالال مش فالالالي م  
العديد  لم تك  تستخدم لألغ ا  المحمية إنم  ك نالت لغالة النخبالة فالي مجتمعال ت الشال ق 
األدنى في الق   ال ابع عش  ق.م ال  مع فت م ب لمغالة الب بميالة كال    دفاله إبال ا   ال يت م 

فالالالي العم  نالالالة  ح ت شالالال   ا غ  يالالالت    الالال ا ينطبالالالق عمالالالى القصالالال   الممكيالالالة (08)االجتم عيالالالة
نحالالال  نالالال   فالالالي بدايالالالة األلالالال  الث نيالالالة بالالال   البي تالالال ت  ،(  امالالال    ... الالالال Emar) ايمالالال   

الممكيالالة فالالي الشالال ق األدنالالى القالالديم ت اسالالم ا فيمالال  بين م، لالال ل   ن حالالظ  جالال د اخالالت   مالال  
بي  تم  الفت   مال  ج الة   عصال  العم  نالة مال  ج الة أخال  ، فسال بق  كال ن ا ين قشال   فالي 

لكال   ، س ئم م قض ي  ال ئيسالة  خ صالة الحال    السال م  الج يالة  مشال ك  الحالد د بين مال 
في  س ئ  العم  نة بي  المم   العظ م ال نجد إال بع  التمميح ت ألن م  كال  ا أس سال  

بعك   سالال ئ  الممالال   الصالالغ   حكالال م المق طعالال ت ،عمالالى تبالال د  ال سالال   البضالال ئع  النسالال ء
عمالالالى أحالالال ال م السي سالالالية الي ميالالالة فالالالي منالالال طق م  مالالال   إلالالالى سالالال دت م الكبالالال    حيالالالا  كالالال  ا

جالال    م، فنالال   فالالي  سالال ئم م ات الال م م لمت ابالالع اآلخالال ي  بالالأن م عالالديمي الثقالالة  لالالي  لالالدي م 
    االت  م ت ك نت من   ات م  اج  المن فسة عمى الب د  السيط   عمى  ، الء لممم 

  ل ا تفال دي أ  تالأخي  ط ق الم اص ت ل ا تعد خط بال ت م في ال  مب لغالة عمالى األغمال  حال
دفالالالع الضالالال ائ   الج يالالالة فجمبالالال ا االنتبالالال   بعيالالالدا عالالال  أمنيالالال ت م بالالال ك  خي نالالالة جيالالال ان م مالالال  

 نحالال   ،الت ابالع،  كالال ل  ادعالال ا بال   د افع الالم سي سالالية حتالى إ ا لالالم يطيعالال ا أ امال  الف عالال  
نعالالالال   مالالالال   سالالالال ئ  العم  نالالالالة بالالالال   التالالالالأثي  المصالالالال ي فالالالالي سالالالال  ي   فمسالالالالطي  كالالالال    اسالالالالع 

يظ   الت ديد لم ج د المص ي  إال بعد الن    الحثي فقد أ ادت حال تتي االنتش    لم 
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أ  تقطالالالال  ت ابالالالالع مصالالالال  الشالالالالم لية ال احالالالالد  بعالالالالد اآلخالالالال ،   الالالال ا النشالالالال ط الت سالالالالعي لالالالالي  
جبال     ب لض     إ  يق م به المم  الحثي إنم  تكمي  احد ت ابعاله مال  الممال   المحمالي   ار

 .(09)ب لدخ   في ح    محمية ت فه مع نظ ائه
لقد خضالعت الدبم م سالية الشال قية ل سالتبدادية  األن نيالة مال  لالد  مم ك ال   بال ل  

-3)[( 3شكمت الق عد  السي سية التي ن ا   في تع بي   اضحة كم     في )عم  نة  
  لمالال  ا  مالال  أنالالت تفعالال  مالال  ت يالالد ! عنالالدم  تعطالالي ابنتالال ،..... لالالم ال ؟ أنالالت ممالال  (00

 لكال  البالد  ، ممة  تنطبق عمى المم   العظ م    الص    ش ،(41)(ال ي يق   ال ؟ ....
فعمالى سالبي  المثال   ،م  االحت ام فيم  بين م، فعدم االحتال ام معنال   انقطال ع ال سال ئ  بين م

ح ت سالالالالالالالالاليمي الث لالالالالالالالالالا ممالالالالالالالالال  حالالالالالالالالال تتي بعالالالالالالالالالالا ب سالالالالالالالالال لة إلالالالالالالالالالى أخيالالالالالالالالاله كدشالالالالالالالالالم   انميالالالالالالالالالال  
 ،(  عالالال    عمالالالى  لالالالال 53-41) 1الفقالالال   )يقالالال   في الالال   (Kadashman-Enlilالثالالال ني)
معال دي  لالي  لال ا  (40)ت  لي : فيم  يتعمق بعدم إ س   المبعال ثي  أل  االخ مال ك ،أخي

كي  يك     ا ؟ ي  أخي،    تقطع  سم  بسالب  االخ مال  ؟  ال   ،أن  قطعت  سمي:
 (40)(Itti- Marduk- balatu)ب طال   -م د   -ق   ب د  صغي   ؟ أخي،  بم  اتي

خي قطع  سمه عني ؟ في ب د أخالي  ل ا أ،تحدا بكمم ت غي  من سبة عني أم م أخي
 الال  يجالال  أ  أبعالالا بالالأل  ع بالالة لمق بمالالة  سالال ل  فالالي ت تالال    ،الخيالال   كثيالال   مثالال  القالالش

(Tuttul)(44)،! !  قالال    ، ب الال   الط يقالالة سالال   يبعالالد   االخ مالال  أيالالدي م عالال   سالال ل 
أخي : س   ل  يسمق مم  آش   م  مال     سال لي فالي بال د  مت ج ال  إلالى ح ت شال  : 

ب ت مم  آش   ل  يك   بمست   ق ات ب د .... كي  يتج أ مم  آشال   ب لمش    الع  
 ، الحي   الط يمة ل  ... أخي ،ليمنع  س ل  م  اجتي   ب د  ! أخي، أنت مم  عظيم

بينمالال   ،أنظالال  كيالال  أنالال  أحالال فظ ب سالالتم ا  إ سالال    سالال لي بعيالالدا إليالال  بسالالب  حبالالي ألخالالي
فقالالالط الممكالالالي  بين مالالال  عالالالداء ال  الالال  أخالالالي ال يعالالال    الالال ا ؟ ....  ،أخالالالي ال ي سالالال   سالالال له

، نستنتج م      (43)(لم  ا أخي قطعت  سم ؟ . ،بين م يسمح   ل سم م ب لسف  فيم  
الفق ات  ف  ح ت سيمي انقط ع ال سال  بالي  ب بال   ح ت شال  ف ال  يال ف  التب يال ات التالي 
قالالالالدم   كدشالالالالم   انميالالالال  الثالالالال ني بحجالالالالة قب ئالالالال  االخ مالالالال  المع ديالالالالة لالالالاله أ  م قالالالال  الممالالالال  

 حس  اعتق د ح ت سيمي  بمال  السالب   ،ي ال ي ي ف  م     س  المم  الب بمياآلش   
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 منصال  شالغ  الال ي( الحيال   يمالنق مال د   االسم معنى) ب ط  -م د   -يع د إلى اتي
 طفالالال ،  ا  مالالال    الالال  الحكالالالم اسالالالتمم عنالالالدم  الثالالال ني انميالالال  كدشالالالم   عمالالالى   صالالالي الالالال  ي 
 الحثالالي الممالال  ح ت سالاليمي إلالالى  لة سالال كتالال  انالاله حتالالى لمحثيالالي  المعالال دي  اشالالد مالال   يعتبالال 
 مالالالالال  كنالالالالال  لالالالالال  كمالالالالال  عمينالالالالال  تضالالالالالغط أنالالالالالت األ ، مثالالالالال  إلينالالالالال  تكتالالالالال  ال أنالالالالالت: )في الالالالال  قالالالالال  
  الكال     الح قالد ب لشال ي  ال  ي الب بمي يص  ح ت سيمي جعمت العب        ،...( عيت 
 . البمدي  بي  الع ق ت فت    حممه
 :العظوً القىي نادٌ

( فالالي Tadmorالب حالالا تالال دم  )مالالة التالالي قالالدم   التعبيالال  فالالي المقد اسالالتخدم  الال ا
 قالد  كال  اصالط حه  (45)(ق.م 0011اإلمب اط  ي ت في غ   آسي  عال م  بحثه )سق ط

 ال ا  (Liveraniثالم اسالتعم  ليف انالي ) ،عمى الق   الخمسة الكب   في عص  العم  نالة
ت الدبم م سالالالية بالالالي  م ضالالالح  الع قالالال  (41)(صالالالطمق فالالالي بحثالالاله )نالالال دي القالالال   العظمالالالىالم
عمالالالى ال ضالالالع السي سالالالي فالالالي  (Mieroopثالالالم تطالالال ق الب حالالالا ميالالال    ) ، د  الكبالالال  السالالال

الشالال ق األدنالالى مسالالتخدم  نفالال  المصالالطمق لكالال  بشالالك  أ سالالع فالالي مؤلفالاله )تالال  ي  الشالال ق 
أم  في ،ليتن    منطقة الش ق األدنى القديم في أ اخ  عص  الب  ن  (47)(األدنى القديم

لقالال   العظمالالى مالال  خالال    سالال ئ   الال ا البحالالا فسالال   أ كالال  عمالالى أ الالم المشالالت ك ت بالالي  ا
ثم أتط ق إلى ال ضع السي سي في  ،مم   ب ب   آش   كم    دت  في  س ئ  العم  نة

أ اخالال  القالال   الث لالالا عشالال  ق.م التالالي أعقبالالت العم  نالالة مب شالال     التالالي تالالأث ت بشالالك  أ  
 بآخ  بأسم    حي   عص  العم  نة  حتى سق ط ق   )الن دي( ! .

نالال   في الال  نمالال     (48)نالالة المتب دلالالة بالالي  الممالال   العظالال معنالالد قالال اء   سالال ئ  العم   
الع ق ت الشخصية كم   ال  فالي ال قالت الح ضال  فالي مجتمعال ت الشال ق  كأن ال  اسالتع    
مالالال  الح لالالالة االجتم عيالالالة المتعالالال    عمي الالال  لتشالالالك  أسالالالم   المخ طبالالالة بالالالي  ممالالال   الالالالد   

 التالي اسالتخدمت  الكب    ل ا يمك  أ  تقسيم االستع  ات االجتم عية المتعال    عمي ال  
 س بق   ح لي   التي م   الت متدا لة بم  يمي :

 :االستعارة العائلُت وتىسُع هبادئ القرَت -1
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نفت    من   مال  بعيالد بال   الع قال ت الخ  جيالة بالي  المجتمعال ت البشال ية تقال م 
عمى أشك   م  الك م  حس  الضي فة  ال يج ت  تب د  البض ئع  الخدم ت      ك نت 

 في الع ق ت الداخمية تبدأ  س ئ  العم  نة  ب ستعم   المم   كممة  ، ئ أس سي ت ال س
 فالالي بعالال  ال سالال ئ  تالالتم المخ طبالالة بكممالالة )أبالالي(  ،( عنالالد المخ طبالالة بين مالال ahi))أخالالي( 

(abi  استن دا إلى عم  الممال   احت امال  لاله  لالي  لق ابتاله من م، أحي نال  يضالي  الم سال )
 ( ممال Tušratta )م  ال ا األسالم   ت شال ات  بعد كممة أخي تعبي  )صال  ي(  قالد اسالتخد

امنال ف  ال ابالع )( في  س ئمه إلى امنح تال  ال ابالع 03- 00،04- 09عم  نة  )ميت ني
خيبالالالال   يعتقالالالالد أن الالالال   –عمالالالالى اعتبالالالال     اجالالالاله مالالالال  األميالالالال   الميت نيالالالالة تالالالال د   (أ  اخنالالالال ت  

أبياله   )نف تيتي(  لكال   ال ا األمال  يحتال   إلالى أدلالة أكثال  مال  التخمي ، سالبق  ا   تال   
الميت نيالة  Kelu-Heba)امنح ت  الث لالا )امنال ف  الث لالا( مال  األميال   )جيمال  خيبال ( )

عنالالد مخ طبالة ممالال    جالالة ممال  آخالال   لالالدين   ( كممالة )أختالالي ،(09عم  نالالة )ابنالة ت شالال ات  
  جة ح ت سيمي ممال  حال تتي  ( س ئ  م سمة م   عمسي  الث ني إلى الممكة )ب د خيب 

    العب  ات متع    عمي   عند المخ طبة بي  أف اد األسال     (49)يخ طب   بتعبي  أختي
 استعم     ا التعبي  له مغ    ،(31) األق    ، الحي ،في المجتمع ت الصغي   ك لق ية

ثالالالم يمالالالي  لالالال   كالالال  التحيالالال ت  ،(30)اجتمالالال عي  مالالال   الالالالت تسالالالتعم  حتالالالى ي منالالال  الح ضالالال 
 ،شم  ال  جال ت  األبنال ء ي ،)( )بمعنى الس م Šulma ša‟ālu) لمم س   الم س  الية

  الالال ا الشالالالك  مالالال   (30)النالالالب ء  الالالالب د ... الالالال  ،الع بالالال ت الح بيالالالة ،الخيالالال   الممتمكالالال ت،
 التحي ت في  ال س ئ  م  الم   ا الثق في لمع د الب بمي القديم  تظ   بج أي  :

 كمثالالال   فالالالي  سالالال لة  (ي ضالالالق الم سالالال  بق لالالاله : )ب لنسالالالبة لالالالي كالالال  شالالاليء بخيالالال  األول :
  (34)(Nimmuwarea)  ني مم  ب بال  إلالى أخياله الف عال    اخنال ت  ب ن ب ي ش الث
اخبالالالالال  نيم   يالالالالال  ممالالالالال  مصالالالالال ،  كالالالالال ا ب ن ب يالالالالال ش ممالالالالال  ك د نيالالالالال ش  ) قالالالالال   في الالالالال :

(Karaduniyaš ) ) إليالال   ،ب لنسالالبة لالالي كالال  شالاليء بخيالال  ،أخالال   ،)بمعنالالى ب بالال
أبن ئالالالالالال ، بالالالالالال د ، نب ئالالالالالال ، خي لالالالالالال ، ع ب تالالالالالال ، عسالالالالالالى الكالالالالالال  ، ألسالالالالالال ت    ج ت 

-0410 نالال   اسالالتخدام آخالال  لمتحيالال ت ففالالي  سالال لتي آشالال   ا بالال لط )،   (33)(بخيالال 
ثالم  ( ح فت     الفق    اكتفالي )كال  شاليء بخيال (01-05)عم  نة ق.م(  0407
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إلالى ممال  )( : 05كمال   ال  فالي  سال لته )عم  نالة  ،أح ا  الممتمك ت لد  الف ع   
 ، بال د  ، ك ل  أسال ت  ،أتمنى أ  تك   بصحة جيد  ،يق   مم  آش   ،مص 
 .(35)(  جن د  ...  ب ت  الح بية،ع

فالال   التحيالالال ت تبالالدأ )كالالال  شالالاليء بخيالال  معالالال ( ثالالالم يالال ك  األسالالال    ال  جالالال ت  أمااا  الثااا ن  :
 .(31)(43 الق ات )عم  نة  ،النب ء ،الع ب ت ،الخي   ، األبن ء

جالالالالال ت الحالالالالال كم أ  الع قالالالالال ت بعالالالالالد التحيالالالالال ت تالالالالالد   المف  ضالالالالال ت بخصالالالالال    ي
 (7 ش الثالالالال ني إلالالالالى الف عالالالال   اخنالالالال ت   )عم  نالالالالة ، ففالالالالي  سالالالال لة ب ن ب يالالالالالسي سالالالالية....ال 

 كال  الممال  البال بمي  (Šulma ša‟āluأطمق عمي   د   في الجغ افية( بعالد التحيال ت ))
إلالى نيبخ    ي )قالد يكال   ) يتسال ء  كيال  ال يعال   الف عال   بم ضاله ؟  ،ح دثة م ضاله
ممال  ،عظيمالمم  ال، ك ا ب ن ب ي ش ،أخي ،مم  مص  ،المم  العظيم (،امن ف  ال ابع 

 ،بالال دي ،نب ئالالي ،خي لي ع بال تي،ب لنسالبة لالالي  ألسالال تي ،أخ  ،ك د نيال ش)بمعنى ب بالال (
 .جميع م بخي 

 .،عسى الجميع بخي نب ئ ، ب د ،ع ب ت  ، ألس ت  ،( إلي ،  أخي1-7)
،  لالالم (37)لالالم أكالال  بصالالحة جيالالد  ،( عنالالدم   صالال   سالال   أخالالي إلالالى  نالال 8-04)

  ]......  [إ ا أنالالت سالالألته  ،شالال   الكحالال   معالالي لالالم يأكالال  الطعالال م  ي (38)التقالالي ب سالال ل 
 ك نت صالالالحتي ، بالالال ني لالالالم أكالالال  بصالالالحة جيالالالد  ،......... فالالال    سالالال ل  سالالاليخب   ب الالال ا

 .(51)، أن   م   لت أح    أ  استعيد صحتي(39)قمقة
أخالي اظ الال  لالي عالالدم  ،م ضالي  فالي خال   فتالال   ،عال    عمالى  لالال  (05 -03)
أخالالالي قمالالالت : ) الالال  ( مالالال  am-[ta-la]) ل الالال ا مالالال  نالالال حيتي انتالالال بني الغضالالال   ،ا تم مالالاله

؟ لمالال  ا اظ الال  عالالدم ا تم مالاله اتجالال  ي ؟ لمالال  ا لالالم ي سالال  مبع ثالاله سالالمع أخالالي بالال ني مالال ي 
 ل ال ا لالم يسالمع ،أ  مصال  ليسالت ق يبة)لك   سال   أخالي خال طبني قال ئ  :  (،لي   ني ؟

أ  مصال  بعيالد  جالدا مال  الال ي يال     يخبال  ، لالم يبعالا بتحي تاله إليال  ،أخ   بم ضال 
ع أخال   بم ضال   ال  س   ل  تحي ته س يع ، ف   مال  المعقال   أ  يسالمأخ    بد    ي

 .(50)(..........(50)؟ي س  مبع ثه ل 
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 ،(54)يظ الال  مالال  مضالالم   ال سالال لة بالال   الممالال  البالال بمي لديالاله مشالال ك  مالالع الف عالال  
( كمالالم فكيالال  يع تالال  ب ن ب يالال ش أخيالاله الف عالال   0111 ا  المسالال فة بالالي  البمالالدي  تقالال    )

يج الال  البعالالالد تمنالالى لالالاله الشالالف ء الع جالالال ،  كالالأ  الممالال  البالالال بمي عمالالى عالالدم إ سالالال    سالال لة ت
! مثالال   الال   األفكالال   نجالالد   م ئمالالة  فالالي بيئالالة الق يالالة أ  الحالالي الش سالالع بالالي  مصالال   ب بالال 

 نفالالال  الغ ابالالالة  ، لالالالي  مالالال  خالالال    سالالال ئ  متب دلالالالة يحمم الالال   سالالال  عبالالال   مسالالال ف ت بعيالالالد 
(   الي م سالمة مال  تال م ات،  افتتال ح قصال   ،)أطمق عمي     ا  (4نجد   في )عم  نة 

إلالالالالالالالالالالالى نيم  ا يالالالالالالالالالالال     إلالالالالالالالالالالالى امنالالالالالالالالالالال ف  الث لالالالالالالالالالالالا قالالالالالالالالالالال   في الالالالالالالالالالال  )انميالالالالالالالالالالال  األ -كدشالالالالالالالالالالالم  
(Nimu´wareya)  أخال  مم  كالد ني ش ،انمي  -ك ا كدشم  ، أخي،  مم  مص ،، 

عسالالالى  ،خي لالالال ، نب ئالالال  ،ع ب تالالال  ،أبن ئالالال ، بالالال د  ،  ج تالالال  ،أنالالال  بخيالالال  لالالال   ألسالالال ت 
 .الجميع بخي 
 ي ،بخصالالال   مالالال  كتبتالالاله لالالالي بالالال ل  ا  من الالال    ،بالالال بنتي ،( فيمالالال  يتعمالالالق3-00)

 ............ .، فد ليأخ    إلى مص  أ س  ،،  ي ب لغة(53)أصبحت ام أ  
لالالالالالم ت سالالالالال   ،(55)عنالالالالالدم  احتفمالالالالالت فالالالالالي م  جالالالالال   عظالالالالاليم ( ...........00 04)

 ...( ل   ا تب ط ب لم  ج   لم ت س   ديه ،(51) اش    س ل  ليق   لي: )تع   أك 
 سم  ش  د ا  ،كبي  ]..... [،  قد بنيت (57)ال جديدا( أن  شيدت من  04-40)

تعالال   بنفسالال  لتأكالال   ،أنالال   ا الال  الفتتالال ح المنالال   )اآل ( ،شالال  د ا المنالال    ......  ف حالال ا
 .(58)(أن  س   ل  افع  كم  فعمت أنت..... ، تش   معي

في مضم   ال س لة عد  نق ط من   م افقة المم  الب بمي بإعط ء ابنته ك  جاله 
 لالالالا المعالالال    عنالالاله ب لعالالاله ب لنسالالال ء فقالالالد ضالالالم قصالالال     جالالال ت ب بميالالال ت إلالالالى امنالالال ف  الث

كمال  قالدم احتجال    عتال    ، أش  ي ت  ميت ني ت  م  مم لال  الت بعالة فالي فمسالطي  أيضال 
 نفال  العتال    ،لمف ع   عمى عدم دع ته ل يال    مصال   حضال   احتفال   كبيال  أقاليم ب ال 

ه الممال  البال بمي دعال    أخيال ا  جال ،(43صد  م  مم  االشي )قب  (   د فالي )عم  نالة 
 يال ش لمف ع   ل ي    ب ب   حض   حف  افتت ح قص   الجديد،   ن  ن حظ مح  لة ب ن ب

( أنالال  سالال   لالال  افعالال  كمالال  فعمالالت أنالالت) ( لمف عالال   بق لالالهالثالال ني  بت جيالاله ) خالال   دنبالال  
،  لالال  نظ نالال   أنالالت لالالم ت جالاله دعالال   لالي ل يالال    مصالال !بمعنالى  ج الالة دعالال   لالال  ل يالال    ب بال  
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أخ      يعتقد ب ن ب ي ش الث ني  ب   الف عال   يعاليش فالي حالي مجال    لاله ؟ م   ا ية 
أال يعالال   بعالالد المسالال فة بالالي  البمالالدي ؟ ففالالي نفالال  ال سالال لة أكالالد لالاله ال سالال  سالال اء ال سالال   

بالالالي  مصالالال   -طبعالالال  بمنظالالال   العالالال لم القالالالديم -المصالالال ي أ  البالالال بمي بالالال   المسالالال فة بعيالالالد  
  كالال ا  ،   مثم الال  فالالي اسالالت م األج بالالة ب بالال ،  ال حمالالة تتطمالال  شالال   ا فالالي إ سالال   ال سالال ئ

 يعالال   ألنالاله بم ضالاله الف عالال   مع فالالة عالالدم عمالالى  عف ،تقبالال  الممالال  البالال بمي جالال ا   سالال له
بعالد )( حيالا يقال   7كم   ال  فالي الفقال   الت ليالة مال  )عم  نالة ،المسال فة بعد  ضمني  جيدا

عالد أنال  لالم أعالد غ ضالب  ب ، ل  أن  س لت  س لي الخ       أج بني ب   ال حمالة ط يمالة
،  لعال   نال    الد  آخال  يسالي  نحال  المسال  مة ألغال ا  (59)(أن  قمالت كفالى! .... ، ل 

أخ   لد  المم  الب بمي   ي طم  ال  ا  م  ابنة الف ع      ا الد  ا  في العبال  ات 
 .(11)ينص  في تم  الب دقة

( ف لممالالالال   ب ن ب يالالالال ش الثالالالال ني  يالالالال ك  قضالالالالية   ا  ابنتالالالاله 00أمالالال  فالالالالي )عم  نالالالالة 
مص   المشكمة تنحص  في عدد الع ب ت القميمة  التي سالتق  األميال   إلالى  ار س ل   إلى 

أخالالالي،  ،ممالالال  مصالالال  (Naphurureaإلالالالى نب خ  يالالال  ))قصالالال  الف عالالال  ،   د بالالال لن  : 
 ، لالالال   ل  ج تالالال  ،أخالالال  ، ب لنسالالالبة لالالالي الكالالال  بخيالالال  ،ممالالال  ك د نيالالال ش ، كالالال ا ب ن ب يالالال ش

 عسى الجميع بخي  . ،خي ل ، ع ب ت ،أبن ئ ،أس ت 
 ،(  سالالال ل iššHaamaعنالالالدم  أنالالال  قالالالدمت ابنتالالالي الالالالى خ م شالالالي )( 00 -01)

، لكالالالال  (10) مالالالال  سالالالالكب ا ال يالالالالت عمالالالالى  أ  ابنتالالالالي ،(Mihuni الالالالالى المتالالالال جم ميخالالالال ني )
(  نالال   خمسالة ع بالال ت !  الال  Hayaمالع خ يالال  ) ،ب لنسالبة لمشالالخ  الال ي سالاليأخ    إليالال 

ق ل الم   اسم م  سيأخ  ن   إلي  في خمسة ع ب ت ! في مث      الح لة،    يج  أ
، جي انالالي الممالال   سالاليق ل   : نقمالال ا ابنالالة الممالال  العظالاليم إلالالى (10)؟بأخالال    مالال  من لالالي إليالال 
 . مص  في خمسة ع ب ت 

ك  جالالالالالة لالالالالاله  (14)( عنالالالالالدم  سالالالالالمق أبالالالالالي البنتالالالالاله أ  تسالالالالال ف  إلالالالالالى أبيالالالالال 04-08)
 . ]......[جندي معه  4111  ].......[

 لحفال     الفخ مالة عمى م  يبد  ب   المم  الب بمي ي يد إ س   ابنتاله إلالى مصال  ب
التي تميق بمك نتاله كممال  عظاليم،  لال ا خمسالة ع بال ت مال   ج الة نظال   قميمالة جالدا، قي سال  
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إلى   ا  عمة الع     س بق  م  امن ف  الث لا حيا نقمت إلى مص  تحالت ح اسالة 
 ل ل  يق   ب ن ب ي ش:  )جي اني المم   سيق ل  : نقم ا ابنة المم   ،( جندي !4111)

فالالالي خمسالالالة ع بالالال ت(  كالالأ  الممالالال   المجالالال   ي  ينظالالال    مالالال  خمالالال   العظالاليم إلالالالى مصالالال 
الشب بي  م    م ك  الع     يت  مس   عمى بس طة الم ك   المست   االقتص دي 
 االجتم عي  البخ  ال ي تتص  به ع ب ت الع    ألن  )خمسة ع ب ت فقط( أليست 

     مف دات تستعم  في الق ية  الحي  م  بي  األق ب ء ! .
 :قت واألخىة بني القىي العظوًالصدا -2

إلالالالى  –خالالال   الشالالال   –مالالال  الجيالالالد )األسالالال   المشالالالت   لكالالال  ال سالالال ئ  إن الالال  تبالالالدأ 
  الالالالالال ا األسالالالالالالم   متعالالالالالال    عميالالالالالاله فالالالالالالي سالالالالالال د األحالالالالالالداا الت  يخيالالالالالالة  القصالالالالالال   (الجيالالالالالالد

 يع د الفض  إلى الكتبة الب بميي  في مم  ست م لم نة الكت بة  لدي م ق عد  ،االجتم عية
ئم م، فبعالالد كت بالالة العنالال ا   مالال  بعالالد   التحيالال ت ثالالم تمي الال   كالال  لعبالال  ات تسالالتند إلي الال   سالال 

أنت ،( )سال بق 00-8: 1س بقة  صمت إلى المم   يتم ال د عمي   كم     في )عم  نة 
، أي شاليء آخال  يجال   أال  أنال  سالأك   صالديق  لكالم ،خال  أبي كنالتم أصالدق ء ال احالد لأل

 ،أخالالالي( )00-8:  8 عم  نالالالة) يفالالال  كالالال ل  ،(13)(أ  ال يالالال ك  مطمقالالال  غيالالال  الصالالالداقة ..
 ،لالالبع  بعضالال م أصالالدق ء آب ئنالال  كالال   كمالال : قمنالال   مالال    الال ا ،متب دلالالة صالالداقة أقمنالال  ، أنالال 
( )فالالي 01-1: 9 عم  نالالة)  أيضالال  ،(15)(.... الالالبع  بعضالالن  مالالع أصالالدق ء نحالال  كالال ل 

ال داي  الجميمة بعض م  (11) أ سم ا ،أق م ا اتف ق صداقة متب دلة ،ع د أس في  أس ف 
 -8:  01 عم  نالة) الصاليغة  بالنف  ،(17)( لم ي فض ا أي شاليء جميال  ...... ،لبع 
 ب نتظال م أس في إلى يأت   أس ف   س  ك   (Karaindaš) ك انداش  م  من ( )01

  سم   ص  أصدق ء  أن  أنت،اآل  ،أصدق ء ك ن ا أس فن  ال  ،الح ض  ال قت  حتى
 مالال  البالالد المصالال ية  -الب بميالالة صالالداقةال عمالالى التأكيالالدات  الال   ،(18)....( مالال ات ثالال ا لالي

 ب لصالداقة التأكيالد ط يالق عال   بسال عة تحال  أ  يجال  يبد  م   عمى سمبية ح دثه   ائ  
 المحبالالة ل يالال د  ال الالداي  تضالال ع  أ  يجالال  أخالال   ج الالة  مالال   اسالالتم ا   ، بعيالالد أمالالد منالال 

ي ( ممال  ميتال نTušratta) ت شال ات   سال لة فالي التعبيال  نفال   نجالد ،الممكي  بي   األخ  
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إلالالالى الف عالالال    امنالالال ف  الث لالالالا  )سالالال بق  فالالالي  قالالالت  (03-9: 09فالالالي  سالالال لته )عم  نالالالة 
 بت ابعد مال   ال ا  أنت بنفس    ، م دائم  اظ   ا حب م العظيم إلى أس في ،أس ف 

 ،  أنت قد ضال عفت الحال  ، حتى نبقي حبن  الث بت  المتب د أظ  ت حب  ألبي، اآل 
 .(19)(ه إلى أبي....م  الح  ال ي أظ  ت، أكث  عش   م ات
  مصال ، فالي جديالد ممال  تتال يج مالع خ صالة حقيقيال   الصداقة الح    ا يك   قد

 ت د  جديد  صداقه ع قة اج  م   فع   ق ي تأثي  له تعبي  إظ    م  البد عند  
 تتال يج فالي  ال ا  ن حظ،آسالي  فالي الممال   أخ تاله إلالى المصال ي ال    كمي ت  ي د  إلى

 عم  نالالة)  ( 00-8:  1 عم  نالالة) أعالال   ال سالال لتي  مالال  قالال اتبف استشالال دن   قالالد اخنال ت  
  جالالالة امنالالال ف    (Teye) تالالالي الممكالالالة إلالالالى ميتالالال ني ممالالال  ت شالالال ات    سالالال لة ،(8-00: 8

 .(71)( دعيت ب سم )بع  التم ثي  ال  بية المفق د  (01الث لا )عم  نة 
 ضالالالم  المتب دلالالالة ل سالالال ئم م ق عالالالد  أتبالالال ع فالالالي م الالالم د   البالالال بميي  لمكتبالالالة أيضالالال 

 – الداي  –  سال ئ ) المضالم    يشالم  العظمالى، القال   نال دي أعضال ء لكال   احالد محت  
ق مالالة الحالال    لتفالال دي فعالال   د   ل الال  ال سالال ئ  تبالال د  الطبيعالالي  مالال  (،نسالال ء    سالال م  ار

 مال   سال لة( 04-00: )المال ح ظ ال :  00 عم  نة) ففي ،الد   بي  دبم م سية ع ق ت
 لألميالالال   الم ئالالالم الم افالالالق) ب سالالالم ال سالالال لة ت دعيالالال ال ابالالالع امنالالال ف  إلالالالى الثالالال ني ب ن ب يالالال ش
  نال   ،الممال   بالي  كثيال  الال   :   يق ل   ، ل  يسمع   المم   جي اني):  (الع   
 ،ب لفضالة  غنالي ،النفيسالة ب ألحجال   غنالي  ال :  طيبالة  ع قال ت  س م ، صداقة ،أخ  
 ك نالالت سالال اء الممالال   لجي انالاله كبيالال  ا تمالال م ب بالال  ممالال   يعطالالي ،(70)(.... ب لالال     غنالالي
 الممكيالالالة  النصالالال   المع  الالالدات فالالالي نالالال   كنالالال   ار ا ،(00 عم  نالالالة) عيالالال ن م أ  ألسالالالنت م
 المف الالال م حسالالال  الحالالال   منطالالالق ال  العسالالالك ية، الحمالالال ت تمالالالي  عق بالالال ت قالالال ا ات    د
 النتيجالالة ب عتب   ال  المع  الدات مقدمالة فالالي تالد    لال ا اآلل الة، لالالد  مال  مقالد  قال ا  القالديم

 يت تالال   مالال  العسالالك ية القضالال ي  العم  نالالة  سالال ئ  فالالي كالال ل ،الالالد   بالالي  لمخ فالال ت الحتميالالة
 إلالالى تالالؤدي قالالد خ فالال ت مالال  يحالالدا مالال  إنمالال  العم  نالالة، فالالي تالال ك  ال عق بالال ت  مالال  عن الال 
 .بين م ال حيد  الظ      ي      المم   بي  ال س ئ  انقط ع
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 البحالا فالي انعكال  القالديم األدنى الش ق ك م  ليشم  الق ية منظ   ت سيع آ 
   الال ا ، فمسالالطي  الشالال م بالال د فالالي لمصالال  الت بعالالة ب ألقالال ليم المعقالالد  شالال ك لمم حمالال   عالال 

 الممالالال   بالالالي  المتب دلالالالة ال سالالال ئ   عم مالالال  ،الدبم م سالالالية االتصالالال الت فالالالي سالالال عة يتطمالالال 
 فطمبالال ت ،تعقيالالدا اقالال  المشالال ك  أ  إال المسالال فة بعالالد مالال  الالال غم عمالالى م  نالالة أكثالال  العظالال م
 آ  التمالالال د ح كالالال ت ضالالالد العسالالالك ية المسالالال عد  طمالالال  عمالالالى إصالالال ا  في الالال  الت ابالالالع الممالالال  

 أ اضالالالالي فالالالي المالالالال    التجالالال   ق افالالالال  عمالالالى التعالالالالدي أ  القالالال ن   عالالالال  الخ  جالالالة العصالالال ب ت
 كمالال  ط يالال  ف لسالف  العظمالالى الالد   م اسالال ت فالي الن حظالاله  مال     ا،الصالالغي   المم لال 
  عم مالالال   األمطالالال  ،   البالالال د حيالالالا الشالالالت ء فصالالال  المبعالالال ا يتجنالالال  آ   يجالالال   كالالال ت
( 41) ع  تق  ال  ال حمة  م  اآلسي ية الكب    المد ( طيبة) العم  نة بي  م  الق اف 
  السالال عي ، ح ت شالال  ب بالال  إلالالى  نصالال  شالال   أ ( ميتالال ني ع صالالمة)  اشالالك ني إلالالى ي مالال 

  قالالالالت  فالالالال   التالالالالأخي  ح لالالالالة فالالالالي أمالالالال ،الحمي  بق افالالالال  العالالالال م فالالالالي لمالالالال تي  ينطمالالالالق السالالالال يع
 معالالي  سالالب   نالال   يكالال  لالالم مالال  ةك ممالال سالالنه تأخالال  التحضالالي ات   الق فمالالة  ت يئالالة التفالال   
يالال    نالال   حسالال ب ت فالي تحديالالد  مالال  ال حمالالة،  (Kűhne) كال  ي  الب حالالا لكالال  ،لمت قال 

 لمتالالأخي  أسالالب    متعالال    عمي الال  بالالي  الممالال   خ صالالة فالالي ح لالالة التفالال    عمالالى الالال  ا  
حيالالالا يتطمالالال  األمالالال  الت يالالالا  عالالالدم السالالالم ح بعالالال د  المبعالالال ا إلالالالى أ  يالالالتم االتفالالال ق فالالالي 

، لالال ا (70)ى الح جالال ت الثمينالالة التالالي ت سالال  إلالالى الممالال   الالالد العالال   القصالال  الف عالال ني عمالال
تالالالالأخي  ال حمالالالالة أد ك الالالال  شالالالال ك ء مصالالالال  الالالالال ي  انصالالالال  ا تمالالالال م م عمالالالالى السالالالالمة التج  يالالالالة 

 ل  ا بعد المس فة مع البخ  ال ي يم  سه الف عال   بإ سال له كميال ت  ،لمع ق ت المتب دلة
ق.م( يت م   قدم  0407-0410قميمة م  ال    جعمت المم  اآلش  ي  اش  ا ب ط )

-00)[حيالالالا   د في الالال   ،ق.م( 0451-0417شالالالك ا   إلالالالى أخيالالاله الف عالالال   اخنالالال ت   )
( ط لنالالت 01( عنالالدم  كتالال  ممالال  خ نيكمبالال ت إلالالى أبيالال  فالالي مصالال ، أ سالال  أبيالال  لالاله )05

فالالالالي م تبالالالالة  (73)( اآل  أنالالالال 40-01) (،( كغالالالالم41.4)يعالالالال د  الط لنالالالالت ) (74)مالالالال  الالالالال   
  ي ليست كمية ك فيالة  ،نت أ سمت لي .... م  ال   مس  ية لمم  خ نيكمب ت لك  أ

ي بال  ، الشالك    اضالحة فبعالد اسالتق ل   آشال   (75)(لدفع أجال    سالمي فالي  حمالت م    بال   ار
 حصالالالت   مالالال  الالالال    يجالالال  أ  تكالالال    ،أصالالالبحت بم تبالالاله سي سالالالية مسالالال  ية مالالالع ميتالالال ني
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اآلشال  ي   ا االقت اح األخي  عمالى مال  يبالد  لالي  الي مح  لالة مال  الممال   ،مس  ية أيض 
في  إق مة نظ م دائم  سن ي إل س   شحن ت ال     بشك  متس  ي بي  المم  ،    ا 

   (40-07)[ (44إلالالى أخيالاله الف عالال   )عم  نالالة  (مالال  عبالال  عنالاله ممالال  االشالالي  )قبالال  
سالالنه بعالالد سالالنه أ سالال   سالال لي لمق بمتالال ،   أنالالت مالال  قبمالال  سالالنه بعالالد سالالنة أ سالال   سالال ل  

ي  سعيد بم  فيه الكف ية ب لتأخي  في سالي  ال سال ئ  اعتقد ب   مم  االش (71)لمق بمتي ..(
  م  ي تبط ب   م   داي  بي  ب د   مص .

فقالالد كالال   التجالال    ،الالال ح ت  ات طالال بع اقتصالال دي  الالي األخالال    اضالالحة أيضالال 
 كم  فالي  سال لة الممال  البال بمي ،يحمم   ال س ئ  ال سمية بي  مم   ن دي الق   العظمى

 (عالال د إلالالى  نالال  )بمعنالالى عالال د إلالالى ب بالال  ،التالال ج (،Şalmu( )إ ا صالال لم )8: 00)عم  نالالة
التالالالي تالالالم نحت الالال   مالالال  العالالال      (77)األشالالالج   ،دع  سالالال ل  الالالال ي سالالاليأتي لالالالي أ  يأخالالال  م

بينم  في  ،(78) النب ت ت التي ت ئم ال ي  يج  أ  تنحت  تم    ت س  لي ....(،ل نت
ق فمالالة  م تالال   ،عالال    عمالالى  لالال  (80-74)[( فالال   صالال لم  سالال   فقالالط 74:  7)عم  نالالة 

 ب لنسالالبة إلالالى االشالالي  )قبالال  (  ،(81)((79) سالال لي صالال لم الالال ي أنالال  أ سالالمته لالال  قالالد سالال قت
، لك  (80)(  يتضق ب   الم ظفي  االشيي  ينقم   ال س ئ  إلى مص 31-49)عم  نة 

ففالي مسال ئ  المصال     األمال   ،  ا ال يعني عدم  ج د تخص  في نق  أ ام  الممال  
(  يحتمالال   مك نالاله يمكالال  أ  نطمالالق عمالالي م )سالالف اءلح لالالة مختمالال  جالالدا ف ل سالال  فالالي  الال   ا

ع لية في د ل م ألن م أ   م  يمقي نظ   عمى  جه الع   ، ف بد أ  تال  ق لاله حتالى 
مالال م الممالال   الالالد العالال    يالالتم  ،ينقالال  أ صالال   العالال    فيمالال  بعالالد إلالالى الف عالال      نالال    ار

 (00-01: 00مسق  أ  الفت   ب ل يت  يتم االتف ق عمى نقم   كم    ال  فالي )عم  نالة 
( مال  01-00:  40 كال ل  فالي )عم  نالة  ،التي سبق  ا  استش دن  ببع  م  فق ات  

أنال  أ سالمت  ،أنظال  [ممال  ا  ا ا  (Tarhundaraduامن ف  الث لالا إلالى ت  خ نالدا اد  )
مالالالع أمالالال  : "دعنالالال  نالالال   البنالالالت التالالالي ع ضالالالت عمالالالى الممالالال   ،(80)(Iršappaلالالال  ا شالالال ب  )

أنالال  كنالالت قالالد أ سالالمت لالال  كالالي  مالال   ،مالالى  أسالال  ليت  ج الال  "   الال  سالال   يسالالك  ال يالالت ع
 ن  في     ال س لة اسم  ،(84)ال    م  الن عية الجيد ، كم  اتفقن  عمى الح ج ت....(

( مالالالال  ت شالالالال ات  ممالالالال  ميتالالالال ني إلالالالالى 03-07: 09أمالالالال  فالالالالي  )عم  نالالالالة  ،عالالالال ا ا شالالالال ب المب
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( Mane، أنالالالال  جعمالالالالت مالالالال ني ) بنالالالال ء عمالالالالى طمالالالال  أخالالالالي) [امنالالالال ف  الث لالالالالا يقالالالال   في الالالال 
 عندم  شال  د    ،    ألقى نظ   عمي   ،يش  د   (بع ا المص ي إلى مم  ميت نيالم)

(   آمالالال   Šauška لعالالال  ش  شالالالك  ) ،أنالالال  سالالال   أ سالالالم   إلالالالى بالالال د أخالالالي ،مالالالدح   كثيالالال ا
(Aman.. يجع ن   عند  غبالة أخالي ))[(83)، عم  نالة) فالي بينمال  ،مال ني المبعال ا اسالم 

 أ سال  سال   أنال  ،أشال   سالتة خال  ) (07-04) [الث لا امن ف  إلى ت ش ات  م  (01
( Teye) تالالالي الممكالالالة إلالالالى ت شالالال ات  مالالال ( 01  عم  نالالالة)  فالالالي ،].....((Keliya) كيميالالال 
.... (Keliya) كيميالالال  إلالالالى قمالالالت بنفسالالال  أنالالالت ( اآل 09-09)[ الث لالالالا امنالالال ف    جالالالة

[
 التخطالالاليط فالالالي اشالالالت ك  فقالالالد مالالال ني  معالالاله كيميالالال  المبعالالال ا اسالالالم ال سالالال لتي  كالالال  فالالالي ،(85)

 التج  ية التب دالت ح لة في أم .  الميت نية - المص ية الممكيتي  األس تي  بي  ب ل  ا 
 عم  نالة) فالي   د كمال ،التج   إلالى فتالؤم  الحميال  بق افال   ط يال  سالف  إلى تحت    التي
 يعالالال د   دع الالالم أخالالالي، ،تجالالال  ي  الالالم ال جالالال    الالالؤالء( 01-03)[ تجالالال   ال سالالال  بالالال   (49

 الممالالالال  خالالالالدم   الالالالم ال جالالالال    الالالالؤالء( 08-03)[(31 عم  نالالالالة) فالالالالي   ،](... فالالالال  ا بأمالالالال  
(81)  ](....ساليدي

 ،االسالم مج ال لي محتال في  سالع   إلالى فتسالمم ال  تينيالة ال سال ئ  أمال  ،]
  سال  في ال  يصال  األ   انميال  كدشالم   إلالى الث لا امن ف  م  م سمه( 0عم  نة) ففي
 (ك  بالالالالالالة أخبالالالالالال   نالالالالالال قمي)  (كالالالالالال ابي )  ( حميالالالالالال   قالالالالالال د )   (نكالالالالالال  ) بالالالالالالأن م ب بالالالالالال  ممالالالالالال 
 ب   الف ع   ات  م ت ك نت  ل ا المممكتي  بي  عديد  مش ك  سبب ا  قد (،عي مخ د) 

 ك نالالالت الحقيقالالالة الدبم م سالالالية، فالالالي م  تنعالالالدم الثقالالالة تنقصالالال م مبعالالال ثي  يسالالالتخدم ب بالالال  ممالالال 
 .(87)(الب بمي المم  إلى الف ع   شك  ي) عمي    أطمق ق سية الف ع    س لة

 :الصغرية املوالل علً السُطرة فرض -3

 فالالالي كتبالالالت جالالالدا قميالالال   عالالالدد ،مسالالالتممة  سالالال ئ   الالالي العم  نالالالة ا شالالالي  بيالالالةغ ل أ 
 عم  نالة) ب بال  مم  إلى م سمة م اد  ق ئمة (،5   0 عم  نة)  م   س لتي  من   مص 
 الف عال   مال  ال سال ئ   بقيالة ،(40 عم  نالة) ا  ا ا ممال  إلى م سمة أخ     س لة ،(03
 ،091 ،014-010 ،99 نالالةعم   )  تضالالم  فمسالالطي  سالال  ي  فالالي المق طعالال ت حكالال م إلالى
 : تفسي ات عد  له اال شي  في   ج د   ،(88)(419-471 ،417
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 أمال   تضالم ألن ال  استنسال خ   تالم األصالمية، ال سال ئ  ع  نس   ي الخط ب ت     - أ
 مالال  عمالالى(010 عم  نالالة) ب سالالتثن ء األصالال  عالال  بنسالالخة االحتفالال ظ يسالالت ج  م مالالة
 األسالب  ( Amurru) مم  بال د امال    (Aziru) ع ي   إلى ،(89)ت س  لم يبد 
 . مع  فة غي 

 حفظالالالت األصالالال  عالالال  نسالالال  أ  مسالالال دات ف الالالي (40 ،03 ،5 ،0 عم  نالالالة) أمالالال  - ب
 . األم  تطم  إ ا إلي   لمع د  أ   الضي ع لإل م   تجنب  مم  أس   عمى

 عبالال  فالالأن م يسالال ف    بمالالدان م فالالي السالالف اء أ  ال سالال  إلالالى ال سالال لة تسالالمم عنالالدم 
 تال في  مسالؤ لية فال   لال ا ،األمال   في ال  ينعدم األق  ىعم أ  ل م مع ديه تك   قد أ اضي
 الممالالال   عالالال تق عمالالالى تقالالالع  حمالالالت م ن  يالالالة  الالالالى  الكالالال م ب لضالالالي فة  شالالالم ل م ل الالالم الحم يالالالة
 لالالالالدفع فيخضالالالالع ن م  المبعالالالال ثي  ط يالالالالق المحمالالالالي  الممالالالال   يعتالالالال    الالالال ا  مالالالالع ،العظالالالال م

 لتجالالالال   ا مالالالال  بنصالالالاليب م يطالالالال لب   العشالالالال ئ    ؤسالالالال ء المحميالالالالي  ال عمالالالال ء ال  ،الضالالالال ائ 
تعالالال   ق فمالالالة  (80-74:  7 عم  نالالالة) فالالالي  كالالال  فقالالالد  ،أ اضالالالي م تعبالالال  التالالالي الع لميالالالة

... فالالالي المالالال   األ لالالالى )[مبعالالال ا الممالالال  البالالال بمي إلالالالى االعتالالالداء  السالالال قة مالالال تي  مالالال  قبالالال  
،  فالالالالالي المالالالالالال   الث نيالالالالالة ق فمتالالالالاله سالالالالالال قت مالالالالال  قبالالالالال  بالالالالالال مخ  (91)(Biriyawaza)بي يالالالالال  ا ا 

(Pamahu(   ح كمالال  فالالي ف سالال )vassalage....))(90)
،  بالالنف  ألصالاليغه  كالال  فالالي ]

-Ahuتال ب ( ) -تجال  ي   الم فالي طال يق م مالع )اخال  ،اآل ).... [( 00-8: 8)عم  نة 

ţabu(   قالالد تالالأخ  ا فالالي كنعالال )Canaan  ابالال ) بعالالد   الال   ،( لقضالال ء بعالال  األعمالال-
 (Šum- Adda)ادد -شال م ،فالي كنعال   (Hinnatunaتال ب ( إلالى أخالي فالي خين ت نال  )

( حالالال كم Šaratum( ابالالال  شالالال  ات م )Šutatna(   شالالال ت تن  )Balummeابالالال  بالالال ل مي )
، عمالالى مالال  يبالالد  بالال   (90)..(ل م  قتمالال ا تجالال  ي  سالالمب ا أمالال ال م( أ سالالم ا  جالال Akkaعكالال  )

الممالال   العظالال م كالال ن ا قالال د ي  عمالالى إعالال د  سالالمطت م العميالال  عمالالى  ؤسالال ء العشالال ئ   الممالال   
سالؤ لية الك ممالة  اسالتخدام م الصغ   بمالنق ال سال  الحم يالة  األمال     لال  الحتكال   م الم

القالال    القالال ن   لفالال   األمالال ،   نالال    سالال ئ  تحالال ي  تمنالالع الممالال   المحميالالي  مالال  التعالالدي 
 أ سالم   المحتمال  مال   سال لة (41 عم  نالة) فالي  اضالحة إشال  ات  لالدين  ، خمالق المشال ك 

 ممال   إلالى):  في     د( اسمه مع فة الصع  م ) مص  مم  إلى ميت ني مم  ت ش ات 
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 أ سالمت( الميتال ني ت شال ات  بمعنالى) أنال  ،الممال   كال ا ،(الف عال   يقصد) أخي دمخ،كنع  
   ،َيحتجالالالَ   أحالالالد ال أخالالالي، ،مصالالال  ممالالال  إلالالالى سالالال عة بأقصالالالى( Akiya) اك يالالال   سالالال لي
 في دع   َيستم    (94)المص ية القمعةَ  ق ئدِ  إلى  ُيسّممُ  مص ، إلى اآلم ِ  ب لدخ  ِ  س عد  
 فالالي كالال ل  ،(93)...(الشالال  يضالالم  ال  لكالال  قمقالال  يبالالد   الال  مسالالؤ ليتي  عمالالى ،فالال  ا     حمتالاله

 ،( المم 00-8)[( إلى مم  مص  Mut- Bahlu) ب خم  -م ت م  (055 عم  نة)
...... ي  قالالالال  : " الق فمالالالالة إلالالالالى خ نيكمبالالالال تلمقالالالال بمت (95)(Haayaأ سالالالال  خع يالالالال  ) ،سالالالاليدي

ال ، أنال  سالأك   مسال ؤ (91)ي س  الق فمة حتى  ل  إلى ب ب  ،سيدي ،( دع المم 00-05)
 .(97)] ( أ ف  حم ية ق ية م  الح  

إجالالال اءات الممالالال   ليسالالالت دائمالالال   ك فيالالاله لحفالالالظ الطالالال ق آمنالالاله أمالالال م ق افالالال  التجالالال   
فحتى المم   المحميالي  لالم يك نال ا أ  لالي  دائمال  قال د ي  عمالى فال   ساليط ت م  ،  سم م

ف نالال   قالال   بعيالالد  تالالدا  مالال  قبالال  شالالي   كبالال    ،الك ممالالة عمالالى منالال طق م بمالال  فيالاله الكف يالالة
الغالالال   ب عتب   الالال  غنيمالالالة  سالالال  تقيالالالد م تق ليالالالد  اسالالالخة،   تالالالتحكم فالالالي م نالالال ا ع التسالالالمط   ب ل

 حتالالى  ، ايضالال  قب ئالال   ع يالالة متنقمالالة يصالالع  مع فالالة ألي ج الالة تعالال د تبعيت الال  ،مشالال  عة
جم عالالال ت منبالالال    مالالال  السالالال اق  المجالالال مي   مالالال  إلالالالى  لالالال ،   الالالؤالء مسالالالئ لي  عالالال  جالالال ائم 

 مالالالع  الالال ا فالالال    ،ف يسالالالة سالالال مة  مغ يالالالة السالالال قة  القتالالال  خ صالالالة ق افالالال  التجالالال   فقالالالد ك نالالالت
التع م  مع     الح ادا يعتمد عمى مبالدأ لمال  تعال د المق طعالة أ ال  عمالى ت تيال  ال ال م 

ففالالي  سالال ئ  العم  نالالة لالالدين  تمميحالال ت حالال    الال ا النظالال م القضالال ئي الالال ي  ،القضالال ئي ث نيالال 
  الال ا النظالال م تعالال     ،(98) ثالالق عمالالى نطالال ق  اسالالع أكثالال  ممالال    د فالالي نصالال   ا غ  يالالت

ث ئق  سمية اغمب   مع  دات   س ئ  متب دلة بي  الممال   الكبال   كطال   أ    الممال     
 م  الطبيعي     ال ث ئق كتبت ب لمغة الب بمية  ،المحمي    ؤس ء العش ئ  كط   ث ني

   ي لغة مقب لة  ش ئعة في المحيط المتحض  م  منطقة الش ق األدنى القديم .
 :بني األخىة اهلداَا ضرورَت لدميىهت الصداقت -4

في إطال    سال ئ  العم  نالة اال تمال م ينصال   بشالك  كبيال  عمالى حال  المن  عال ت 
بي  الش ك ء  ك ل  م  اج  الحص   عمى من فع اقتصال دية  ئيسالية  من ال  جالد  حال   
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 أسالالم   التع مالال  ب الال  ف الالي تالالدخ  ضالالم  الكالال م لالال ا فالال   ال ديالالة ال  ،(99)ال الالداي  المتب دلالالة
  أ  تقبالال   تالال داد كمي ت الال   تقالالد  قيمت الال  لالال ا  نالال    يجالال ،يسالالأ  عن الال ،  يجالال  أ  تمالالنق

 اختالالال اع األعالالال ا  ب الدعالالال ء بإعمالالال    ،إصالالال ا  فالالالي  سالالال ئ  العم  نالالالة عمالالالى طمالالال  ال الالالداي 
 ضخمة ! من   :

  ففالي  سال لة مالال  آشال   ا بال لط ممال  بالال د آشال   إلالى اخنالال ت   إنشا   صرار يديااد: - أ
 ، ء قصالالال  جديالالالد( .... أنالالال  مالالال تبط ح ليالالال  ببنالالال08-04) [(   د في الالال  01 عم  نالالالة)

(011)(أ س  لي   ب  أكث  ألني احت جه لت ي  القص 
 [. 

  د  ال ا فالالي  سالال لة ب ن ب يال ش ممالال  ب بالال  إلالى امنالال ف  ال ابالالع أ   وتشاايد معبااد : -  
( 0لمالال  ا أ سالالمت لالالي )( ... 08-1) [( جالال ء في الال  9عم  نالالة )تالال ت عالالن  آمالال   
 تم مال  فالي،  أنال  مشالغ   نني اآل  مشغ   جالدا فالي بنال ء معبالد؟ أمنه م  ال   

(010)(ابعالالا لالالي   بالال  أكثالال ... ،تنفيالال  
( يؤكالالد الممالال  البالال بمي 3،  فالالي )عم  نالالة ]

عمى ض     إ س   كمي ت كبي   م  الال    خال   أشال   الصالي  خال   شال   
(.... ب لتالالالال لي اسالالالالتطيع 51-41)[.. حتالالالالى( Abuأ  آ  ) (Tammuz)تمالالالال  

(010)أ  ان الالالي العمالالال  الالالال ي بالالالدأت بالالاله...(
 د في الالال  (   7 كالالال ل  فالالالي )عم  نالالالة  ،]

أ سال   ،،  سالبق  ا  كتبالت ألخالي عناله( أن  ح ليال  منشالغ  بعمال  م الم14-70)[
(014)(كثي ا حتى استخدمه في عممالي.....لي   ب  نقي  

( 00،  أيضال  )عم  نالة ]
أتمنالالالى أ  ان الالالي العمالالال  أنالالال   ،(....فالالالي ن  يالالالة  الالال ا العالالال م43-03) [جالالال ء في الالال  
](  بس عة....

(013). 
ص مااض يااري  : -    شالال ات  ممالال  ميتالال ني إلالالى امنالال ف  الث لالالا كمالال    د فالالي  سالال لة ت وا 

(  الال  ب إلمكالال   أخالالي أ  ي سالال  لالالي   بالال  38-34) [(  في الال  ق لالاله 09)عم  نالالة 
 (015)أكثالال  ممالال  كالال   ي سالالمه إلالالى أبالالي ؟ أنالال  أقالال   ألخالالي : سالالأبدأ بتشالالييد ضالال يق

( يؤكالالالد عمالالالى إن الالال ء الضالالال يق 09،  فالالالي )عم  نالالالة (011)] (........،ألجالالال  جالالالدي
  الال   ،أ  يعطينالالي تم ثيالال  الالال    الصالالمبة  (  الال  ب إلمكالال   أخالالي010-015)[

بمقالالالالالد   أخالالالالالي، أ  يمنحنالالالالالي   بالالالالال  أكثالالالالال ، حتالالالالالى ان الالالالالي العمالالالالال  بمالالالالال  بقالالالالالي مالالالالال  
، أحي نالال  أخال   ي عمالال   بال   أي تالالأخي  فالي إ سالال   الال    قالالد (017)(...،الضال يق
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يالالالالؤخ  مشالالالال  يع م،  ل الالالال ا يؤكالالالالد   عمالالالالى  صالالالال ل   فالالالالي الم عالالالالد المحالالالالدد الالالالال ي 
نميال  األ   إلالى الف عال   امنال ف  الث لالا ا –كم  فالي  سال لة كدشالم    ،يخت   نه
.... لكالال  (51-41) [( أطمالالق عمي الال  )الخالالداع الممكالالي  الت ديالالدات( 3)عم  نالالة 

يع أ  ان الي العمال  أنال  لال  اسالتط ،إ ا لم ت س  ال    خ   شال  ي تمال     آ 
؟ا ج ا أ  الالال    فالالي  الال   الح لالالة الف ئالالد  مالال   مالال  ثالالم مالال   الالي الالال ي ا تبطالالت بالاله،
 ، اعتقالالد بالال   الممالال   يبالال لغ   فالالي طمبالال ت م  بإصالال ا (018)](.....تبعثالاله بسالال عة !

 . ي  ديه  ليست ج ية كم  قد نتص  !عمم  ب   م  ي سمه الف ع   
 قالالالد بالالال ع ممالالال   آسالالالي  فالالالي تقالالالديم األعالالال ا  لمف عالالال   سالالال اء بإ سالالال ل م  الالالداي  قميمالالالة 

  فالالي كالال  األحالال ا  تمالال  األعالال ا  ال تنطمالالي عمالالى الف عالال   ! ،القيمالالة أ  تالالأخي  إ سالال ل  
( م  45ف س ئ  العم  نة ح فمة ب    التب ي ات فعمى سبي  المث   )عم  نة  ،  ي  ائفة

مم  االشي  إلى مم  مص  ي ك  في    ب ء الط ع   ال ي لم يت   ع م   احد لتعالدي  
، ك ديالالة (019)( ط لنالالت مالال  النحالال  511أنالال  أ سالال   لالال  طيالال  )( 05-01) [النحالال   : 

يالد اإللالاله ن كالال    ،انظالال  ،مالالق أل  كميالة النحالال   قميمالةال تق،أخالي ،أنالال  أ سالمت   لالال  ،ألخالي
(Nergal)(001) قالالد قتالال  جميالالع ال جالال   فالالي بالال دي  لالالي   نالال    ، الالي اآل  فالالي بالال دي 

 عالال  ا يقالالدم بأنالاله ب بالال  ممالال   يعتقالالد كمالال  ،(000)](نحالال    احالالد، لالال ا أخالالي، ال تقمالالق.ع مالال  
( 7-1)[ ب بالال  لممالال  ك  جالاله ابنتالاله إعطالال ء الف عالال   بالال ف ( 3 عم  نالالة) فالالي دبم م سالالي 
  طبقالالال  ،ابنتالالال  مالالال  الالالال  ا  بخصالالال   لالالال  كتبالالالت عنالالالدم  ،أخالالالي يالالال  ، لالالال  عمالالالى عالالال   
 ممال  ابنالة تعطالى لالم ال مال   قديم من : "  لي  قمت ،لم  ا  ابنت  تعطي ال ب   لع دتكم
 ط لال  ال سال لة آخال   في ،(000)](! ...مم  أنت ؟ ال لم ،! ك   شخ  أي إلى مص 

 (طالال ( 011) تعالال د ) ط لنالالت( 4111) الالال    مالال  كبيالال   بكميالالة األ   انميالال  كدشالالم  
  كالال ( 7 عم  نالالة) فالالي بينمالال ،؟ مالال  ا أم البنتالاله م الال    الالي الالال    مالال  الكميالاله  الال   ف الال 

 مال  عال  بعيالد آخال  سبب ( ال ابع امن ف  يعتقد) الف ع   إلى ب ب  مم  الث ني ب ن ب ي ش
 ،شيء ك  في   أخي ب د ف    ك ت كم ( 49-44) [ بق له : الس بقة ال س لة في   د
 جيالد  ع قال ت الممال   أسال فن  ع    ثن  ح   أية عمى نح  ،شيء إلى يحت   ال أخي

 الع قالال ت  الالي تمالال  ،لالالبع  بعضالالن  ب لتحيالال ت نبعالالا أ  يجالال   لالال ل  ،المالالد   ط يمالالة
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(004)(.لالالالي بتحي تالال  تبعالالالا  أنالالت ،لالالال  تحيالالال تي أ سالال  أنالالال  ،سالالتد م التالالالي األخ يالالة
  الالال   ،]

 لتبال د  آسالي  ممال   نظال   ج الة م  من سبة ش  ط  ي م  بقد  دبم م سية أع ا  ليست
 . الف ع   مع السمع

 تبالالال د  نقالالال ا العظمالالالى، القالالال   نالالال دي أعضالالال ء بالالالي  المتب دلالالالة ال سالالال ئ  ن  يالالالة فالالالي
 شالالحن ت  خ صالة  الن عيالة الكمياله حال    الجالد  بالال  ال ضال  عالدم  ن حالظ ،بيالن م ال الداي 
 فقالد آسالي  ممال   مال  باله م غ   المص ي ف ل    ال  بية الح ج ت أ  المص ية ال   
  بسال  له ،التال ا  مثال  بال د  فالي الال   ) آشال   ممال  ا بال لط آشال   لسال   عمى  ص 
-31:  01 عم  نالالالة)  سالالال لة  فالالالي ،(003)(08-04: 01 عم  نالالالة( )األ   مالالال  جمعالالالة
 مالالال  أكثالالال  الالالال    مصالالال  فالالالي): بأنالالاله الث لالالالا امنالالال ف  أخيالالاله الميتالالال ني ت شالالال ات  نبالالاله( 55

 اسالالتغ ابه عال  األ   انميال  كدشالالم   أعال   فقالد عيالةالن     الكميالاله عال  أمال  ،(005)(التال ا 
 لسالتة احتج ته أنت ،إلي   س لي أ سمت عندم ... ) بق لة( 00-04:  4 عم  نه) في

 تشالالبه   الالي فقالالط الالال    مالال  منالاله( 41) سالالن ات سالالتة خالال    ديالاله لالالي  أ سالالمت ،سالالن ات
 منال ف ا إلى ب س لته الث ني ب ن ب ي ش يؤكد( 70-14:  7 عم  نة)  في ،(... الفضة
 يخالتم  ا  ،بنفساله ي اقب ال  أ  عميه أخي بعث   التي األخي   ال    شحنة ا ....) ال ابع
 بال  لالي بعث ال  التالي السال بقة الال    شالحنة يفحال  لم أخي  ب لتأكيد لي،  ي سمه ال   
 مالال  منالاله( 31)  ضالالعت عنالالدم  ألنالالي ،  أ سالالم   ختم الال  الالال ي ضالالب طه احالالد بالال ل  تكمالال 
 بقالي مال    ا اقسم  أن  منه،( 01) غي  من   يبق لم الف  ، في لي أ سمت   التي ال   

( 01-09: 01 عم  نالة) فالي ال ابع امن ف  ألخيه الث ني ب ن ب ي ش أكد ك ل  ،(001)(!
  عنالالدم  ،الالال    مالال  منالاله( 01) معالاله جمالال  لالالي بعثتالاله الالال ي ل سالال ل  ب لنسالالبة... ) بالال  
 لمعي     ظ   ]...[   ال    م  منه( 5) غي  منه يبقى لم الف   في  ال     ضع
 اخنال ت   إلى الميت ني ت ش ات  م  ط يمة  س لة  في ،...( ال م د مث   كأنه تب يد  بعد
 تم ثيال  لالي بعالا أخالي( )... 75-71: 09 عم  نة) في ال    ن عية  داء  إلى أش  

  عالد كمال  بنفساله الث لالا امنال ف  أ سالمه الال ي ال     أيت  عندم  ،الخش  م  صنعت
 الح جالال ت أ  كمالال  ،(007)...(شالالديد حالال   أصالال بني ،]...[صالالمب  يكالال  لالالم   الالال   الال ا ،بالاله

 فالالي تصالال   ك نالالت الف عالال  ، يبعث الال  التالالي حمالالي شالالك  عمالالى المصالالنعة المصالال ية ال  بيالالة
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 الجالدي   مال  ،(ميتال ني ع صالمة)  اشالك ني أ  ب بال  إلالى  صال ل   عند   ن    يتم ق ال 
 لمالال    الم ليالالة القيمالالة بسالالب  لالالي   ن عيتالاله الالال    كميالالة حالال   الجالالد  فالال   ب لم حظالالة

 ممالالالال   عميالالالاله يحصالالالال   جالالالال    صالالالاليت فخالالالال  يعطالالالالي ن عيتالالالاله  تحسالالالال  كميتالالالاله  يالالالال د  إنمالالالال 
 .(008)آسي 

 فالي كم ،لمصالداقة اسالتم ا ا كمي ت     ي د  ب  المم   بي  ال داي  تب د  م  البد
 في الالالال    د  قالالالالد ،الف عالالالال   إلالالالالى( قبالالالال  ) االشالالالالي  ممالالالال  مالالالال  (54-51:  45  عم  نالالالالة)
 شالالالنع  ا ممالالال  مالالالع أ  حالالال تتي ممالالال  مالالالع المسالالالت   بالالالنف   عنيتضالالال لالالالم أنالالالت (39-54)[
  ديالالاله ابعالالالا ج تالالالي مالالال  أنالالال  ،لالالالي أخالالالي ي سالالالم   التالالالي ال ديالالالة ك نالالالت م مالالال  ،(009)(ب بالالال )

 امنال ف  إلالى ميت ني مم  ت ش ات  م  (09 عم  نة) في الشيء  نف  ، ](.. مض عفة
 ،خال م    ال الال    مال  كبيال   كمي ت يبعا أ  أخي، ب إلمك     ( 19-18) [ الث لا
 ،طمبتاله ممال  أكثال  مال ات عش   ضعفه أعطي  أن  ،لي اكت  ،لمن له يحت   أخي  م م 
 .(001)...( أخي من      المن      ا أخي، ب د  ي الب د    

 مصال  بالي  ينحصال  العظمالى القال   الممال   بالي  الجالد  غ لبيالة بال   ن     ك ا
  ال ا فالي  األس    نة،العم  أ شي  في   د كم  أخ   ج ة م  آسي   مم ل  ج ة م 

 الال ي الال    معالد   احتك   ال  اآلسالي يي  الشال ك ء مق بال  مصال  م قع إلى يع د التقسيم
  الالالالداي  م ب عتبالالال   الممالالالال   إخ تالالاله دفالالالالع   الالال ا ،المسالالالال  مة فالالالي أفضالالالالمية لمف عالالال   أعطالالالى
 الث لالالا القالال    فالالي متب دلالالة  سالال ئ    نالال   حالال   أيالالة  عمالالى ،(000)الالال    لقيمالالة مسالال  ية
  ميتالالال ني ،(004) حالالال تتي ب بالالال    ،(000) حالالال تتي اآلشالالال  ية ب اط  يالالالةاإلم بالالالي  م.ق عشالالال 
 بالالأحقيت م  ادعالال ء حد ديالالة مشالال ك  أغمب الال  أخالال   م اضالاليع م اسالال ت م فالالي  نجالالد ، ب بالال 
 عص  في ع دن  كم  الم اس ت مح   مص  تعتب   ال ،ال ...  تم  أ  المنطقة ب   

 إلالالى آتالال   عالالن  تالال ت هسالالمف   جالال   اخنالال ت   مالال ت بعالالد تغيالال  قالالد ال ضالالع ال  العم  نالالة،
  مالع العال ش، اسالت مه مال  سالن ات أ بعالة بعالد آمال   عالن  تال ت إلى اسمه  تغي  ،طيبة
 ع الالد فالالي خ صالالة المنطقالالة فالالي جديالالد مالال   السي سالالي التالال ا   إعالال د  حالال  ل ا خمف ئالاله  الال ا

  كث فالالالة عسالالالك يه قالالال   تممالالال  مصالالال  ال  ،(م.ق عشالالال  الث لالالالا القالالال  ) الثالالال ني  عمسالالالي 
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 ل  اثالالالة ق اعالالالد  تحكمالالاله قالالالديم الممكالالالي ف لنظالال م تالالال  يخي مالالالق ع اقتصالالال دية  سالالاليط   بشالال يه
 .(003)مث  ح تتي مع ق  ن    م  إ ا السمطة عمى ص اع نجد أ  ق  الع ش
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 :(املصاهرة بني هلىك )نادٌ القىي العظوً -5

 ،أ  ال ف  المص ي في مالنق شال ك ئه اآلسالي يي  من لالة متسال  ية  اضالحة جالدا
ال  النسالال ء متالال ف ات فالالي كالال  مكالال    ال  ، خ صالالة فالالي تبالال د  النسالال ء لغالال    المصالال    

كمال  أ  ال يجال ت بالي  الممال    ،يدخ  ع مال  النالد   فالي جعم ال  ح جالة نال د   مثال  الال   
فقالالد حالالدثت مصالال     بالالي  ابنالالة اشالال  ا ب لط  تالالدعى  ،اسالالتم  حتالالى بعالالد عصالال  العم  نالالة

( م  احد أبن ء ب ن ب ي ش الثال ني ممال  Muballitat- Sheruaشخي  ا ) –)م ب ليت ت 
كم  ت    امن ف  الث لا م  أمي   آشال  ية ال نممال   ، ب    ي مص     سي سية ف شمةب

اسالالالالم   ال ب لمغالالالالة اآلشالالالال  ية  ال المصالالالال ية كالالالال ل  ال نعالالالال   اسالالالالم الممالالالال  اآلشالالالال  ي الالالالال ي 
 ممالال ( Shuttarna تصالال    امنالال ف  الث لالالا مالال  ابنالالة شالال ت ن  ) ،تصالال    مالالع الف عالال  

 امنالالال ف  لمف عالالال    سالالالبق ،(Gilu-Khipa( )خيبالالال  – جيمالالال ) العالالال     تالالالدعى ميتالالال ني
 ،(0 عم  نالة) فالي  ال ا   د  قالد األ   انميال  كدشم   أخت مع مص     عقد م  الث لا

( ممالال  ميتالال ني  تالالدعى Tushratta) ت شالال ات  ابنالالة مالال  ال ابالالع امنالال ف  أيضالال   تصالال   
 مالالالال  بعالالالالد  ،(07(   د  ك  الالالال  فالالالالي )عم  نالالالالة Tadu-Khipa) (خيبالالالال  -العالالالال    )تالالالال د 
جالال ت م اسالال ت بالالي  ح ت سالاليمي الث لالالا ممالال  حالال تتي   عمسالالي  الثالال ني عصالال  العم  نالالة 

  نالالال   نقالالش فالالي معبالالالد  ،ق.م( 0031فالالي السالالنة الث لثالالة  الث ثالالالي  مالال  حكالالم الف عالال   )
    ا  ،(005)ب سمب  يص   المم  ح ت ساليمي يجمال  ابنتاله لمال  ا  مال   عمسالي  الثال ني

-0053) ب بالالالال  ممالالالال ( Kudur-Enlil) انميالالالال  -كالالالال د   ابنالالالالة مالالالال  الث لالالالالا ح ت سالالالاليمي
 اسالالالم نعالالال    ال ،مصالال  اتجالالال   دبم م سالاليته  قمالالالة تع ليالالاله عنالاله عالالال   الالال ي( م.ق 0031
  بمالالالال  ب بالالال  ممالالالال  ابنالالالة مالالال  ت دحميالالالال    ا  كالالال ل  ،ب لحثيالالالة  ال الب بميالالالالة ب لمغالالالة ال الممكالالالة
( SAL LUGAL) ممكالة ب سالم دعيالت  لكال  اسالم   نعال   ال الثال ني انمي  – كدشم  

 مالال  البالال بمي الممالال    ا  أيضالال  ،(DUMU SAL LUGAL)( العظيمالالة الممكالالة) أ 
 العم  نة عص  بعد ج ءت ال يج ت     ،(مع    غي  اسم  ) الث لا ح ت سيمي ابنة
الم حالظ فالي كال  مال   كال  أعال   عالدم  ،الممال   بالي  المصال     اسالتم ا ية عمالى يد  مم 

ج الة  بال قي   ا  مم  آسي ي م  أمي   مص ية لال ا لالي   نال   مسال  ا  بالي  مصال  مال  
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انميالالالال  األ   إلالالالالى -( مالالالال  كدشالالالالم  3ا الم قالالالال  أشالالالالي  إليالالالاله فالالالالي )عم  نالالالالة !  الالالال الشالالالال ك ء
 اطمالال  إليالال  كتبالالت أ  بعالالد محتمالال   الال ا  الال ( .... 00-3) [امنالال ف  الث لالالا   د في الال  

 لالالي تعطي الال  لالال  بأنالال  تخب نالالي ؟ المغالالة ب الال   لالالي تكتالال  لمالال  ا ،أخالالي ،ابنتالال  مالال  الالال  ا 
  لالم ،! شالخ  ألي لمال  ا  مصال  ممال  بنالت تعطى لم ال م   قديم من :  تق   ك  جه

(001) (... ؟ ال
 فالالي العالال ش   اثالالة األكثالال  عمالالى معينالاله، دالالت لالاله  بمالال  الم قالال   الال ا ،]

 البالد الك ممالة الشال عية اكتسال    ألجال  أب   االب  ي ا حيا  اسخة، أس  أخ ت مص 
 القال   األفضال  مال  لال ا الممكالي، الالدم نقال    عمى يح فظ حتى بأخته ال  ا  م  لمف ع  

 يخشالالى  نالال   مالال  ،المصالال ي الممكالالي البيالالت مالال  بالال ألمي ات تنحصالال  السالالمطة شالال عية أ 
 عال    قالد ،أج ن  مم    آب ئ م مص ي ت أم  ت م ب لع ش مدعي  ظ    م  الف اعنة
 بعقالالالد ل الالالم الت بعالالالة األقالالال ليم حكالالال م يجبالالال    كالالال ن ا عنالالالدم  ،السي سالالالية المعبالالالة  الالال   الحثيالالالي 
 لضالالم   أختالاله أ  الممالال  ابنالالة مالال  التالال بع الممالال  بالال  ا  االتف قيالالة تخالالتم ثالالم مع الالم اتف قيالال ت
 الممالالال  اسالالالتغ ا  أثالالال   المصالالال ي الالالال ف   كالالال  عمالالالى،الع ش الحثيالالالة األميالالال   أبنالالال ء تالالال لي
 مالال  ابنتالال  تعطالالي أ  ت يالالد إ ا ت يالالد، مالال  تفعالال  أنالالت ممالال ، أنالالت)...  قالال   عنالالدم  البالال بمي
 سالالالخ ية  تالالالهطي فالالالي  يحمالالال  الف عالالال     د اعتقالالالد ،(00-3:  3 عم  نالالالة( )!...ال يقالالال  
 شال يكه  صال  فالي أكثال  يتمال د  ب  ب ب  لمم  ك  جه آخته أعط ء عمى الم افقة بعدم

 بن تال  تعطي ان   ائع شيء    ا... ) (10: 0 عم  نة) ب لم   بن ته يبيع بأنه الب بمي
  ال  الحال د الال د  ال ا ،(007)(! الال    م  كتمة عمى تحص  أ  اج  م  المم   لجي ان 
 طمال   في ال  الث لا امن ف   إلى بعث    األ   انمي  لكدشم   سبق  س لة  عمى ج ا 

  أخالي ب سال لة يتعمالق فيمال ( 00-1)[ في ال  جال ء( 0 عم  نالة) الف عال   ابنة م  المص    
....  [ ؟ بال بنتي تتال    ال  لالم ،(008)"ابنتال  مال  بال ل  ا  ا غال  أن : " تق   ال  ا  ح  

 شالال طي  الال   الال ا ،ممكالالي دم مالال  أ  مم كالال  يك نالال ا أ  يجالال  أ  اج الال  لكالال  ،لديالاله بنالال ت ]
-00) الممكي، الدم م  لي  شخ  ألي أبنتي أعطي ال لبن تي أقبمة أن  ال ي ال حيد
،  مالع  فال  الف عال   (009)](..لمال  ا ؟  احالد  تعطينالي ال لم  ا ،بن ت لدي   أنت( 04

إعطالالال ء إحالالالد  بن تالالاله ك  جالالاله لكدشالالالم   انميالالال  نجالالالد الممالالال  البالالال بمي يقالالالدم اقتالالال اح غ يالالال   
: " بنال ت شالخ  مال  ...... أن  أق   إلى أخالي مال  يمالي (00-3)[( 3عم  نة ) لمف ع  
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مالال  الالال ي سالاليق   أن الال   ،أ سالال  لالالي امالال أ  جميمالالة  كأن الال  ابنتالال  ،كبالال    أصالالبح  جمالالي ت
ألالالي  أنالالت مالال   ،لكالال  أنالالت تمسالالكت بقالال ا    لالالم ت سالال  لالالي  احالالد  ،ليسالالت ابنالالة الممالال  ؟

يجعمن  ق يبي  م  بعضن  البع ،  ي ينشد األخ    الصداقة  كتبت لي ح   ال  ا  ال
،   ا اإلص ا  ب ل ف  م  لد  الف ع   نال ا  حتالى بعالد عصال  (041)](... أن  لم ا ف 

  جالة  (Pudu-Hepaالعم  نة، ففي  س لة م   عمسي  الث ني إلى الممكة ب د خيبال  )
يستفسالال  عالال  سالالب  التالالأخي  فالالي إ سالال   العالال    إلالالى مصالال ،  فالالي  ،ح ت سالاليمي الث لالالا

م تدخ  الف حة في قم   عمسي  بسب  القمق مال   كال   ممال  ب بال  بمقال  نف  ال قت ل
ب بالال  ،  مع فتاله ب لمصالال     بالي  ت دحميالال  ال ابالالع  ابنالة كالال د   انميال  ممالال  ()الممال  العظالاليم

إلالالالالى ، فكالالالال    د ب د خيبالالالال  سالالالال يع  حيالالالالا بعثالالالالت ب سالالالال لة الالالالال ي ال يحمالالالال  حبنالالالال  لمف عالالالال  
أ   أنالالت ال تعالال    ،ممالال  العظالاليم عمسالالي ، ق لالالت )إ ا أنالالت تقالال  :" ممالال  ب بالال  لالالي  ب ل

 .(040)  ك ا   ا  الح كم يضع في خ نة القيم السي سية  االجتم عية، (040)(من لة ب ب 
  كالال ا ح كالالة انتقالال   األميالال ات لممصالال     مالال  آسالالي  إلالالى مصالال  مسالالتم  ، عكالال  

 ،كمال  عبال  عناله الف عال   (من  قديم ال م  )انتق   األمي ات م  مص  إلى آسي  مت قفة 
ممالال   آسالالي  إ سالال   بنالال ت م إلالالى الف اعنالالة ليصالالبح  )ال  جالالة األ لالالى( كمالال   الال  ال   غبالالة 

لكالالال  مالالال  يحالالالدا فالالال   األميالالال ات اآلسالالالي ي ت  فالالالي الالالالب ط  ،معالالال    فالالالي ب طالالال ت آسالالالي 
المصالال ي يصالالبح  مالال  ضالالم  حالال يم الف عالال ني  يخالالتمط  ب ل  جالال ت  المحضالالي ت كالالأف اد 

( حال   50-01:  0عم  نالة م  الع ئمة الممكيالة   ال ا يفسال  المن قشالة التالي نق ئ ال  فالي )
فقالالد  ،مصالالي  أخالالت  كدشالالم   انميالال  األ    التالالي سالالبق  ا  ت  جالالت مالال  امنالال ف  الث لالالا

استفسال  الممال  البال بمي حالال   مصالي  أختاله  الال  مال   الالت عمالى قيالالد الحيال   أم م تالت؟  مالال  
 ي من لت   في القصال  الف عال ني؟  كال    د الف عال   بال   المشالكمة ليسالت فالي  جال د أ  

  الب بميالة، إنمال  المشالكمة فالي ال سال  الال ي  بعالث م ممال  ب بال  ! ف الم د   عدم  ج د األمي  
م م سالالية بمعنالالى ال يع فالال   األميالال   شخصالالي    لالالي  لالالدي م خبالال   دب ،المسالالت   المطمالال  

مي  المصال ي   دت  ن   مشكمة أخ    ب  ت بي  المم  الب ب ،(044)..()نك  ،  ك ابي 
لالا إلالى كدشالم   انميال  األ   الال ي   الي  سال لة جال ا  مال  امنال ف  الث ( 0في )عم  نالة

احتج عمى خمط الع ب ت الب بمية المحممة ب ل الداي  مالع ع بال ت حكال م المق طعال ت الت بعالة 
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...  كمالالال   كالالال ت لالالالي : "  الالال   ضالالالع ع بالالال تي بالالالي  ع بالالال ت حكالالال م (98-89)[لمف عالالال   
 بالال ل  قممالالت مالال  شالالأن   أمالال م  ،أنالالت لالالم تفصالالم م فالالي االسالالتع ا  العسالالك ي ،المق طعالال ت
سالالال اء الع بالالال ت ك نالالالت  نالالال  أ   نالالال    ،أنالالالت لالالالم تستع ضالالال م منفصالالالمي  " ،ب بمالالالد   شالالالع

في االستع ا    تج  ال  خيال لي   ك  الع ب ت ،ف لع ب ت تحت    إلى خي   م  ب دي
...[

،    يعتقالد الممال  البال بمي  بال   المشالكمة تكمال  فالي الجم ال    أج ال   األعال م! (043)
،  حتالى  ضالع األميال ات ت الب بمية!شك   حجم  عدد الع ب   ا   ن   م  ينظ   ينتقد

!  كالالال ل  االخالالالت   ال اضالالالق فالالالي  اختفالالال ء أخبالالال     عالالال    ي الالال  الممالالال  داخالالال  القصالالال  
تبال د  ال الداي  !  كم ال  تالد  عمالى أ  الف عال   يشالع  بأناله أعمالى من لالة  مال  ثالم ال يعتبالال  

 نفسه  في   تبه متس  ية مع مم   آسي  .
 :هلىك هتشابهىى يف تصرفاتهن -6

 قد يكال    ال ا  ( دي الق   العظمى في م اس ت م تعبي  )أخياستخدم مم   ن
التعبيالال  مقبالال   لالالد  ممالال   آسالالي ، لكنالاله يحتالال   إلالالى تنالال    مالال  ممالال  مصالال   يعالالد  م كالال   

  ل  بظ الال    بمظ الال  ،اإلل الالي الالالديني الالال ي ال يتن سالال  إال مالالع الالال    المصالال ي القالالديم
بق م كال  الف عال   مخ لفال   ل ا أصال ،ادمي اعتي دي في م ا  مم   آسي  ف عتب    )أخ (

،  ل  ا استخدم الف ع   (135)تم م  لم ك   القديم الس ل  المتمي  ب لعك   ع  ال عية
فتبالال دل ا  ،كتبالاله ب لمغالالة الب بميالالة  مستشالال  ي  يجيالالد   مع فالالة تق ليالالد  دي نالال ت  شالالع   آسالالي 

ال سالال ئ   فالالق أسالال  اتفقالال ا عمي الال  ضالالمني   لالالم يشالال ك ا حكالال م المق طعالال ت الت بعالالة بالالنف  
 .اعد لمتع م  بين م  بي  الت بعي لصيغة إنم   ضع ا ل م ق  ا
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 من الث ن  النرف ف  القديم األدنى الشرق  مم لك ف  العظمى القوى مموك حكم يدول)
 .(136)(م.ق الميالد صبل الث نيض اإللف

 ت ريخ ميت ن  ب بل أشاااااور ح تيت  مرر
 2422 باراتارنا األول    امنحوتب األول

 2342     انثانث تحوتمس
 2322 ارتاتاما األول    امنوفس انثانث

   
كذشمان 

 األول انهيم
  

 2242 توشزاتا  آشور اوبهط األول  اخناتون

   
بزنابزياش 

 انثاني
  

 آمون-عنخ-توت
سوبيهونيوما 

 األول
  متي / واسا  

   أي()انفزعون
كوريكانشو 

 انثاني
  

 
مورسيهي 

 انثاني
   2222 

  بحور مح
نيزاري  -ادد

 األول
   

     موواتاني انثاني 
رعمسيس 

 انثاني
 شهمانصز األول 

-كذشمان
 انهيم انثاني

  عيالو

 
حاتوسيهي 

 انثانث
  

 -اونتاش 
 نومينا

2142 

 تودحهيا انزابع 
 توكهتي ننورت

 انثاني
كاشتهياش 

 انزابع
  

 مزنبتاح
سوبيهونيوما 

 انثاني
   2122 

    
 -شوتزاك
 ناخونته

 

رعمسيس 
 انثانث

   
 -كوتيز

 ناخونته
2242 

    
-شانيك

 انشوشناك
 

  
-ريشو-اشور

 اشخي
   

   
نبوخذ نصز 

 األول
  

 2222   تجالتبهيشر األول  
     2242 
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عمالى مال  يبالد ا ،فض  ع  اشالت ا  الممال   فالي خ صالية بنال ء ع اصالم جديالد  ل م
المنتشالالالال   عمالالالالى  (047)(Mycenaeanأن الالالال  بشالالالالك  أ  بالالالالآخ  تشالالالالبه القالالالال ع الم يسالالالالينية )

حيالالالا شالالاليدت  ،السالالال ح  اإليجالالالي  فالالالي سالالال  ي   فمسالالالطي   ل الالال  مالالال  يشالالال ب    فالالالي ح ت شالالال 
 كالالأ   ،القصالال    المع بالالد بشالالك  محصالال   عمالالى  بالال   ع ليالالة تحالاليط ب الالم األسالال ا  المنيعالالة

ب الال   الخ صالالي ت اخالال  ممالال    ، غبالالة الطبقالالة الح كمالالة بفصالال  أنفسالال م عالال  بقيالالة السالالك  
ففي عي م شيدت ع صمة لمممال  ا نتال ش ،يد مدن م الجديد العم  نة  م  بعد م في تش

ق.م(  ال يال ا  مك ن ال  غيال  معالال     Untash Napirisha()0001-0010ن مينال  )
،  في بال د ال افالدي  أقيمالت الع صالمة  د   كال  يكم   (048) قد يك   في مق طعة انش  

(kurigalzu Dur-( )0491( )عق قالالالالالال   الح ليالالالالالالة)ة )معنالالالالالالى االسالالالالالالم مدينالالالالالال (049)ق.م
 يبالالالد  أ   الالال   المدينالالالة  ،مالالالي  غالالال   م كالالال  بغالالالداد  (01كالالال  يكم  (  تقالالالع عمالالالى بعالالالد )

،  قالالد (031)الجديالالد  أضالالحت الع صالالمة المفضالالمة الث نيالالة  بمالال   لتحالال  محالال  ب بالال  الع يقالالة
 ،ب ش  بإنش ئ   المم  ك  يكم   األ    أتمم   م  ج ء م  بعالد  مال  الممال   الكشاليي  

نن  ت   -ت كمتي -كمتي نن  ت  األ   ع صمته  ك    في اإلمب اط  ية اآلش  ية شيد ت  
(Kar- Tukulti- Ninurta )  تقالالالع عمالالالى ضالالالفة ن الالال  دجمالالالة تق بالالال  مدينالالالة آشالالال( )
(  كتالالال     قالالالد أحيطالالالت بأسالالال ا  ال الالالالت 031ق.م(  غطالالالت مسالالال حة ) 0033-0018)

كم  شيد في   معبد لإلله آش  ،  قص ا  كبيال ا   قالد دلالت ال ثال ئق بال   ،آث     ش خصة
لك  حي ت الال  ك نالالت قصالالي  ،  ،حمي  مالال  سالال  ي  كالال ن ا عمالال ال سالال  م ا فالالي تشالاليد المدينالالةالمالال  

امنال ف  ،   في مصال  أقال م (030) احتمت فيم  بعد م تبه ث ن ية بعد مدينة آش   القديمة
فالالي األقصالال  )( )العم  نالالة ح ليالال (Akhetaten)اخيتالال ت  ( )ال ابالالع )اخنالال ت  ( ع صالالمته 

ق.م(  0431-0481التالالي ا د الال ت فالالي االعالال ام )   ((  مالالي  جنالال   القالال    091ح ليالال )
معنالى )(Per- Ramesseكم   أق م الف ع    عمسي  الث ني ع صمته  ب  عمسالي  )،

 ب ل  نق   ،( مي  شم   ش ق الق    11قية  )االسم بيت  عمسي ( في مح فظة الش  
ع صالالمته مالال  صالالعيد مصالال  جنالال   إلالالى الالالدلت  شالالم ال  محتمالال     بالال  مالال  سالاليط   ك نالالة 

فمسالالالطي   –(،  يكالالال   ق يبالالال  مالالال  سالالال اح  المت سالالالط  سالالال  ي  Thebesفالالالي طيبالالالة)آمالالال   
 الال   المالالد  لالالم تكالال  قالالد شالاليدت لع مالالة النالال   لكالال    ،م كالال  صالال اع القالال   الكبالال   آنالال ا 
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لسكنى المم   أبن ئه  عمية الق م،  ك نالت غ لبيالة األبنيالة  الي )قصال    مع بالد(   ك نالت 
  الممالالال    عمالالالى ثالالال  ات مالالال   تالالالد  عمالالالى حصالالال  ،شالالال مخة عم قالالاله فالالالي المسالالال حة  الت ي 
  بم  أيضال  تشالي  تمال  الع اصالم الجديالد  عمالى  ،مص د  مت ف   من   الح      التج   

 ل  ا المالد  الجديالد  ، ج د ص اع عمى السمطة بالي  الممال   النالب ء  حتالى داخال  أسال ته
 ت د  إلى حم ية المم    ع  ش م  ب لد جة األ لى ! .

حالالالظ القصالالال    المع بالالالد جميع الالال  م ينالالاله عمالالالى أيالالالة حالالال   فالالالي المالالالد  الجديالالالد  ن 
  الال ا يفسالال  كثالال   طمبالال ت الممالال   مالال   ، م خ فالاله ب سالال م  منح تالال ت  عمالالى نطالال ق  اسالالع

 ،معد  ال    في  س ئ  العم  نالة  قالد استشال دن  ب سال لة ممال  ب بال  عنالد افتت حاله قصال  
الالالال ي أثالالال   إعجالالال    سالالال  مصالالال   الالالال  ا  مالالال  البمالالالدا  األخالالال   عمالالالى جم لالالاله  فخ متالالاله 

 مالال  الطبيعالالي ضالالمت  الال   القصالال   ثق فالال ت متعالالدد  مالال  حيالالا ال خالال     ،(4)عم  نالالة  
 التج يالال ات  ، األثالال ا ، التم ثيالال    األلبسالالة أنالال اع العطالال    األطعمالالة  العقالال قي  الطبيالالة

المن لية .... ال  فقد ك   مم   آن ا  يتب دل   فيم  بين م الخبال ات مال  حيالا النحال تي  
 الح جالالال ت المصالالالنعة  كالالال   لمكتبالالالة د     (034)بالالالة الكت(030) الحالالال في    األطبالالال ء  المعالالال ي 

نشالال ء القالال امي  المغ يالالة  تح يالال  ال سالال ئ   الالال د عمي الال  لالال ا  م الالم فالالي ت جمالالة األسالال طي   ار
لدي م إلم م ت  يخي  لغ ي  مع فة جغ افية  دينيه  ب ل  ك ن ا  بحق طبقة مثقفالة أكثال  

  انت الالت ب نت الال ء لكالال   الال   المالالد  الجديالالد ،ثق فالالة ممالال  يحكالالم  فالالي قصالال   الممالال   العظالال م
مالالال  شالالاليد  ! فقالالالد  جالالال ت العم  نالالالة بعالالالد  فالالال   اخنالالال ت  ، فبعالالالد اعالالالت ء تالالال ت عالالالن  آمالالال   
العالال ش  جالال  العم  نالالة  عالال د إلالالى طيبالالة الع صالالمة الدينيالالة   لالال  فالالي السالالنة ال ابعالالة مالال  

،  أ ضالالحت  التنقيبالال ت األث يالالة بالال   العم  نالالة احتالال ت عمالالى معبالالد لإللالاله (033)ت ليالاله الحكالالم
فض  ع  قص  فخم لممم  اخن ت  ،  م ك   ،ت مكش فة  اسعةآت    قد تمي  بس ح 
  عم م  اآلث   تد  عمى فخ مة المدينة .،لممدينة يحت   سط  

كالال   مقتالال  تالال كمتي نن  تالال  اال   ف جعالالة  كبيالال   آلشالال   فقالالد حقالالق الممالال  الشالال    
سالالالالمعة ق يالالالالة  ت سالالالالع   ئالالالال  فالالالالي مسالالالال حة  الد لالالالالة اآلشالالالال  ية طيمالالالالة فتالالالال   حكمالالالاله  حقالالالالق 

مالى الحثيالي ،  ضالم مال  بقالي مال  مممكالة خ نيكمبال ت  أ صال  ق اتاله ق يبال  مال  انتص  ات ع
ك كميش عمى ضف   ن   الفال ات، لكناله أخطال  فالي احالت   ب بال   أ  ناله شالعب    أل ت ال  
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ف ي بمد  ،يمك  غ     بس  لة  متى م  ش ء ! فقد نسي ب   ب ب  ليست ا   ب اب   !
منالال طق الجبميالالة شالالم   طالال     ع يالالق   سالالك ن   متحضالال ي  أكثالال  بكثيالال  مالال  سالالك   ال

أد  احت   ب ب  إلى  كس  حقد العن ص  المؤيالد   (035) التي ك   يص   في   بجيشه
الالالن  البالال بمي ، ففالالي آلشالال  ي  مالال  ثالالم دفالالع ثمالال   لالال  حي تالالهلمثق فالالة الب بميالالة فالالي الالالب ط ا
)أمالالال  تالالال كمتي نن  تالالال  الالالال ي جمالالال  السالالال ء لب بالالال  فقالالالد ثالالال   عميالالاله  :يالالال ك  مقتالالال  ممالالال  آشالالال  

 معاله النالب ء اآلشال  ي    خمعال   عال   (Aşşur- Naşr- apliابمالي ) –ن صال   -آشال  
، لالم يكال  (031)(ت كمتي نن  ت  ح ص    في قص     بح   بسيفه ... - في ك   ،الع ش

ك مالالالة مقتالالال  الممالالال  اآلشالالال  ي  ليالالالد تمالالال د فجالالال ئي فقالالالد حالالالدا تالالال ت  بالالالي  المالالال اطني   الح
عفال ء مال  بعال  أشالك   الضال ائ  من ال  مدينالة آشال  ( ب إل خ صة تمتع المالد  القديمالة )

 قد  سعى المم  ت كمتي نن  ت  مال  تخفيال   ،فض  ع  الحق ق المت ا ثة عمى األ  
االمتي  ات الض ائبية لمم اطني   لتنفي  مش  يعه العم انية    ا بحد  اتاله  لالد االحتكال   

  بالالي   ب لتال لي مقتال  الممال  اآلشالال  ي الال ي لالم يتمتالالع بع صالمته غيال  الفتالال   المحصال    مال
 .(037)حممته عمى ب ب   حتى ن  ية حكمه

 ال تختمالالالالال  مدينالالالالالة د   كالالالالال  يكم   فالالالالالي بالالالالال د ال افالالالالالدي  عالالالالال  مصالالالالالي  أخ ات الالالالال  
فقد كشفت التنقيب ت ع  أج اء م  قص     الفخمة  مع بد   ال اسعة،  ب    ،الس بق ت

 قالع المدينة )ال ق   ( ال ي شاليد  كال  يكم   الثال ني  مال   الالت بعال  أج ائ ال  ق ئمالة فالي م
ن خ نتالاله  -ق.م( عمالالى يالالد شالال ت ا  0018) مالالع سالالق ط السالال لة الكشالالية عالال م ،عق قالال  

ك نالالت ضالال بة ق ضالالية أ كعالالت السالال لة الك شالالية  (038)ق.م( 0070-0017)ممالال  عالالي م 
،  لالالم (039)ثالالم  جالال ت المدينالالة لتعالال د ب بالال  إلالالى سالال بق مجالالد   ، أن الالت  ج د الال  إلالالى األبالالد

ا نتالالال ش  ع صالالالمة الممالالال    يكالالال  نصالالالي  المالالالد  األخالالال   مثالالال  ب  عمسالالالي  فالالالي مصالالال ،
ن مين  في عي م بأفض  ح   فقد  ج ت  ال   المالد  بعالد  فال   الممال   المؤسسالي  ل مال  
 ،.  التشالال به  نالال  لالالي  فقالالط فالالي تشالاليد المالالد  إنمالال  حتالالى فالالي أفكالال   م ف الالي األخالال   م تالالت

ألناله  ،الت حيد ال ثني انت ى بعالد  ف تاله  من    االنق   الديني ال ي ش عه اخن ت   في
فالالي تق يالال  أفكالال    إلالالى ع مالالة الشالالع  فحالال    الك نالالة   مع الالم اإللالاله آمالال    خالال   عجالال  

 ، نح  نعال   بالال   اإللاله آمال   لدياله شالالعبية كبيال   عنالد قالدم ء المصالال يي ،مع بالد  الع يقالة
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بالال  الك ا يالالة لمممالال   صالالمت  حتالالى داخالال  أسالال ته فقالالد  ج تالاله   جتالاله نف تيتالالي ع ئالالد  الالالى 
 قالالالد اسالالالتخدم  ،ه األسالالال ية ك نالالالت ف شالالالمةمدينالالالة طيبالالالة المقدسالالالة  ممالالال  يالالالد  عمالالالى أ  حي تالالال

سمطته كح كم مطمق يمم  الق   فالي فال   أفكال    عمالى الشالع  الال ي انحال   إلالى صال  
ك نالالة آمالال   كالال   الال ا دفعالالة إلالالى االنعالال ا  فالالي ع صالالمته العم  نالالة  ب لتالال لي  جالال   المدينالالة  

أ   الت م التقالال   إلالالى شالالع  ب بالال  إال كالال ل  الكشالاليي  عمالالى الالال غم مالال  محالال  ،بعالالد م تالاله
 بميي  ك ن ا ينظ    إلي م بعي  الش   عدم الثقة  ل  ا شاليد ممال   ك شالي ع صالمت م الب

د  ك  يكم   ابتع دا ع  ب ب   الغ يال  بعالد سالق ط م لالم يت كال ا اثال  ثقال في فالي ب بال  فال  
أ  ثقالالال فت م أ  ( مفالالال د  لغ يالالالة كيشالالالية( 011) نعالالال   عالالال  لغت م)لحالالالد اآل  ت صالالالمن  إلالالالى

 مال  ع فنال    الي أشالي ء بساليطة ممال    ، نيالة بعالد آل الة ب بال أل ت م التي احتمالت الم تبالة الث
مالالالع العمالالالم أ  أسالالالم ء آخالالال  سالالالتة ممالالال   ك شالالاليي   (051)يالالالد  عمالالالى تالالالأث  م ب لثق فالالالة الب بميالالالة
كمال  أ   غبالة ممال   آشال   ب لت سالع  خال   المعال     ،حكم ا ب ب  ك نالت أسالم ء ب بميالة 

  الممال   م اطنياله جعمت م يف ض   ض ائ  عمى الم اطني  مم  أد  إلى االحتكال   بالي
ع الد  فكال   مقتال  تال كمتي نن  تال  بدايالة لعصال  مظمالم فالي تال  ي  آشال  ،  قالد اسالتم  حتالى

ق.م( حيا حصالمت آشال   عمالى بعال  االنتعال ش فالي 0177-005تج تبمي   األ   )
،  عمالى عكال   لال   قعالت ميتال ني ف يسالة أطمال ع آشال   مال  (050)أح ا  الب د اآلشال  ية

ال الال  محت مالال  بعالالد مقتالال  ممك الال  ت شالال ات   تق سالالم ج الالة  حالال تتي مالال  ج الالة أخالال   فكالال      
. أم  ح تتي فال   حم ت ال  العسالك ية أدت (050)المممكة بي   لدية  بتأيد جي ان   األق ي ء

الق   الم  ج   م  غال    إلى إضع   المم ل  الصغي   التي ك نت تعم  كح ج  أم م
 0011) ممالالال  أد  إلالالالى سالالالق ط ع صالالالمت   ح ت شالالال  عمالالالى يالالالد شالالالع   البحالالال  ،األن ضالالال  

 .(054)ق.م(  أصبحت نسي  منسي 
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 :االستنتاجاث
م  ال اضق بال    سال ئ  العم  نالة ك نالت نتال   مجم عالة د ليالة تق د ال  حك مال ت 

فقالالد تالالم  ،مسالالتقمة تب دلالالت اتصالال الت  فالالق معالال ي  دقيقالالة نظمالالت أسالال  التف عالال  فيمالال  بيالالن م
بيعالالالة ط  )األقالالال   (   الالالي تن سالالال  ال (  )الحالالالي (الع ئمالالالة)اسالالالتع    تعالالال بي  تسالالالتخدم فالالالي 
،  أيض   نال   مال يج بالي  الصالداقة  التنال ف   حتالى االتفال ق البش ية في الع ق ت الع مة

كمال   أ  المسال  مة ك نالت م ثمالة  ،تم ا  تبال د  ال سال ئ  فيمال  بيالن مبي  األط ا  عمالى اسال
 تبالالال د   ،بالالالي  أعضالالال ء نالالال دي القالالال   العظمالالالى فقالالالد سالالالع ا إلالالالى السالالال م  تجنالالال  الحالالال    

أ  ال داي  تد   في آخ  ال سال ئ  مالع  كال  أ صال ف      ن ال   ال داي   أفض  م  الحظن  
 كمي ت الالال   عم مالالال   الالالداي  الممالالال   متسالالال  ية مالالال  حيالالالا القيمالالالة مالالالع الالالال     أ   كالالال ا أ اد 

كمالال  أ  المصالال     ل الال  د   م الالم  لالال  إن الال  لالالم تكالال  بمن لالالة متسالال  ية بالالي   ،ممالال   آسالالي  !
أ  أخ ات م  ك  ج ت لمم   المم   فقد ش  ف اعنة مص  ع  الق عد  بعدم منق بن ت م 

كمالال  أ  فالال    ،  الال ا لالاله عالالد  تب يالال ات أممتالاله التق ليالالد  العالال دات فالالي مصالال  القديمالالة ،آسالالي 
السالالاليط   عمالالالى المم لالالال  الصالالالغي   أمالالال  ضالالال   ي فقالالالد نظمالالالت أسالالالم   التع مالالال  مالالالع تمالالال  

 لال حظ بال    ،الد ي ت في س  ي   فمسطي   كيفية تب د  ال س ئ  مع حك م   المحميالي 
  العظمى ك ن ا متش ب ي  في تصال ف ت م  خ صالة بنال ء المالد  التالي أصالبحت مم   الق  

تضالالم ثق فالال ت متعالالدد  بسالالب  االتصالال الت  تبالال د  الخبالال ات فيمالال  بيالالن م . أ  نالال دي القالال   
العظمى سيط  عمى الش ق األدنى القديم خ   الفت   الق ني  ال ابع  الث لا عش  ق.م 

 نظمالت طال ق تبال د  المبعال ثي   ،ت   ل ال حيا  صمت الدبم م سية بين م إلالى أ قالى مسال
م( بث ثالالالالة آال  عالالالال م،  ل الالالال ا أطمالالالالق عميالالالاله عصالالالال  0805 السالالالالف اء قبالالالال  مالالالالؤتم  فينالالالال  )

 العم  نة .
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 :اهلىاهش
                                                      

 ،(Ht) (خالت) أ  (Kheta) (خيتال ) تسالمية القديمالة المصال ية النصال   فالي عمالي م أطمالق (0)
 يفضالالالم   لكالالالن م( Heth) (حالالالا) التالالال  ا   فالالالي (Hati) (خالالال تي) افديالالالةال   النصالالال    فالالالي
(   الح ليالالة ت كيالال ) األن ضال   بالال د فالي( ح ليالال  ب غال  ك ي) ح ت شالال   ع صالمت م حالال تتي تسالمية
/  الصالال لحي  شالاليد صالال ح: األخالال   التسالالمي ت مالال  أكثالال   حالال تتي تسالالمية اسالالتخدم  سالال  
 .58-57 / 0117/ بغداد/ الحثية المممكة

 ن   ينالال  أ  ن الال ايم أ  (Nahrin) ن الال اي  ا  (Hangalbat) خ نيكمبالال ت اسالالم  أيضالال تعالال   (0)
 . مج  ال  ا  م  مك ن     (Washukanni)  اش ك ني  ع صمت  ( ن  )  ب الكدية

  الشالالالم لية الشالالال قية منالالال طق فالالالي العسالالالك ي نشالال طه عالالال  االكالالالدي سالالال ج   نصالالال   تحالالدثن  (4)
 طالاله:  لالاله التالال بعي  الحكالال م بأسالالم ء مالالةق ئ  كالال  مالالع عالالي م بالال د ضالالم حيالالا لمعالال اق الشالال قية
 .413 / 0974/ بغداد/  األ   الج ء/  الحض  ات ت  ي  في مقدمة/ ب ق 

 األ   ح ت ساليمي ع الد إلالى تعال د مبكال   فتال   منال  بدأت ا  ا ا ضد الحثيي  المم   حم ت (3)
 مالىع  اسالت ليت ا  ا ا ضالد  حفالت أن ،الت ليالة السنة في) الن  في   د فقد( م.ق 0101)

 : األق ي ء المم   م  بعد  ج ء م  أخ    حم ت ( األغن م الم شية
Bryce, T.R: “ The Kingdom of Hittites “ Oxford (1999) . p.79. 

 ،الب بميالالالة مالالال  بالالالدال الحثيالالالة ب لمغالالالة كتبالالالت  قالالالد( 40-40 عم  نالالالة)  الالالي ا  ا ا ممالالال   سالالال ئ  (5)
  يظ الال ،ا  ا ا ممالال    خ نالالدا اد ت  ابنالالة مالال  ب لمصالال     الث لالالا امنالال ف   غبالالة  مضالالم ن  

 كمالال  ،االسالالت اتيجي م قعالالة بحكالالم  أ  بالال  آسالالي  بالالي  ال ابطالالة التجالال    طالال ق عمالالى سالاليط   لديالالة
 . ك فة آسي  مم   م  مطم بة بض عة   ي القصدي  من جم عمى سيط    لدية

اشتكى الف ع   اخنال ت   إلالى ممال  االشالي  حال   الغال  ات التالي يقال م ب ال  شالع  ل ككال )  م  (1)
عمالالالى السالالال اح  المصالالال ية  بتحالالال ي   مسالالال عد  شالالالع   (الميسالالالي  جنالالال   غالالال   األن ضالالال  

لك  ممالالالال  االشالالالالي  أنكالالالال  مسالالالالؤ ليته مؤكالالالالدا بالالالال   بالالالال د  تعالالالال ني أيضالالالال  مالالالال  غالالالال  ات ،االشالالالالي 
: سالميم حسال / مصال  القديمالة ع م يسالت ل   عمالى مدناله فالي الج يال  الق اصنة  أن م في ك  

 .058-054/  0938/الج ء الخ م / الق    /  
 ن ئالال  تيشالال   -ينالالي في الال  شالال    اجتم عيالالة ح لالالة م اجعالالة يمكالال  الق ن نيالالة القضالال ي  حالال   (7)

  شالالالاليد صالالالال ح:  امالالالال     مممكالالالالة ا غ  يالالالالت مممكالالالالة بالالالالي  حم الالالال  فالالالالي كالالالال كميش فالالالالي الممالالالال 
 ج معالالة/ بنالال ت الت بيالالة كميالالة مجمالالة/ القالالديم األدنالالى الشالال ق فالالي ال  جيالالة الخي نالالة/  الصالال لحي

 الطبع. تحت/ 0119/ بغداد
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  الم ممال   إدا   تحالت حمال  مدينالة  مع ال    الي الفال ات ن ال  عمالى( جال ابم ) كال كميش تقع (8)
 كال    ل ال ا ح تتي، مم  عم أبن ء  تحديدا حثية اص   م    ؤالء الحثي المم  ع  ن ا 

  لفتالالال   الحثيالالاله المممكالالالة سالالالق ط عالالالد حتالالالى( خالالال تي) سالالال  ي  مالالالد  عمالالالى يطمقالالال   اآلشالالال  يي 
 .000-000  ... / ثيةالح المممكة/الص لحي  شيد ص ح :ط يمة

تالال  ي  مصالال   / ت جمالالة سالالمي  عبالالد الالال حيم  –نيكالال ال  ب سالالتغيت / حضالال    العالال اق  اثالال     (9)
 .95/   0990الجمبي / بغداد/ 

 .38 / 0991 الق    /  مص  ت  ي /  سفد .  .أ   االسكند ي عم  (01)
 الفتالال   تمالال  فالالي المكتشالالفة  األلالال اح(  0887 -0881) بالالي  مالال  السالال ية الحف يالال ت حالال   (00)

 : نش    تم  التي
Anson, R.F: '' El-Amarna Tablets '' AOAT  8: Neukirchen , Vluyn. 

Neukirchener Verlag (1970) . Pp. 359- 379. 
 دليال  ال لكال  طينالي لال ح( 011-051) بالي  مال  يتال ا ح األلال اح م  دم  أ  فقد م  يعتقد (00)

 ( :Sayce(   )Barton) الب حث      ك فيم  ش   ن   ل ا الكبي  العدد   ا عمى
Barton, G.A: '' Ancient Babylonian Expressions of the Religious 
spirit '' JAOS  37. (1917) Pp. 23-42. 

  شالالالاليد صالالالال ح:  األلالالالال اح  نشالالالال  االكتشالالالال   حيالالالالا مالالالال  العم  نالالالالة  سالالالال ئ  د اسالالالالة حالالالال   (04)
/ تك يالت ج معالة/ الت بيالة كميالة مالةمج/ العم  نة  عص  في الب بمية الدبم م سية/  الص لحي
 الطبع. تحت/ 0119

 .0نف  المصد  /  (03)
 (15) Kűhne, C.: “ Die Chronologie der  internationalen Korrespondez 

von El-Amarna “ AOAT  17 : (1973) . P.50 no.252 
  ممفالال بينمالال  ،آمالال   اإللالاله مقالال  ف الالي لمصالال  الدينيالالة الع صالالمة( Thebes) طيبالالة تعتبالال  (01)

((Memphis ح ت شالالالالال  أمالالالالال  الشالالالالالم  ، ع صالالالالالمة الالالالالالدلت  فالالالالالي (Hattusha ب غالالالالال   كالالالالال ي )
(Boghazköi) (،ح لي  ف ي ع صمة المممكة الحثيالة فالي بال د األن ضال   )ت كيال  الح ليالة 

 الالال ا إضالالال فة إلالالالى آشالالال    (،Washukanniبينمالالال  مممكالالالة ميتالالال ني ع صالالالمت    اشالالال ك ني )
 قالالد شالاليد الممالال  كالال  يكم    ،كالالة الكشالالية ب بالال  ع صالالمة الممم ،ع صالالمة  المممكالالة اآلشالال  ية

(Kurigalzu)  (ع صمة جديد  أطمق عمي   د   ك  يكم   )عك ك   ح لي. 
 (17) Bezold, C. ;" Oriental Diplomacy " London . Luzac and Co., 

(1893). 
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 ،( تعنالالالي ب لحثيالالة فتالالال   أ  عصالالال   المقصالال د فالالالي العبالال    )عصالالال  العم  نالالالة(Zeit) كممالالة (08)
 عة التق ي  األ لي  لمتنقيب ت األث ية في ب غ  ك ي : يمك  م اج

Winckler, H:'' Vorläufige Nachrichten über die Ausgrabungen in 
Boghaz-köi im Sommer 1907 . 1. Die Tontafelunde '' Mitteilungen 

der Deutschen Orientgesellschaft 35 (1907) ; Pp.1-59. 
(19) Nougayrol, J.: '' Le Palais Royal d , Ugarit IV- Textes Accadiens 
des Archives Sud archives  internationals '' Paris ; Imprimerie 

nationale (1956). 
 (20) Wiseman, D.J.:'' The Alalakh Tablets '' London British Institute o 

Archaeology at Ankara (1953). 
 (21) Cohen, R and Westbrook, R. : " Amarna Diplomacy " Baltimore 

(2002) . Pp.13-15 
عنالالد م اجعالالالة ال سالال ئ  المتب دلالالالة يالال  ممالالال   آشالال    المممكالالالة الحثيالالة نالالال   أسالالم    سالالال ئ   (00)

العم  نالالة مالال   الالالت مسالالتخدم  فالالي الم اسالال ت  لغ يالالة القالال   الث لالالا عشالال  ق.م  :  صالال ح 
  الث لالالالالا عشالالالال  ق.م / بيالالالالت الحثيالالالالة فالالالالي القالالالال   – شالالالاليد الصالالالال لحي / الع قالالالال ت اآلشالالالال  ية 

 / /  تحت الطبع.  0119الحكمة / بغداد/ 
حالالال   الصالالال اع بالالالي  مالالال  ي  الممالالال  حمالالال  ابي :أنطالالال ا  م  تكالالال ت/ تالالال  ي  الشالالال ق األدنالالالى  (04)

 045-044/  0917القديم / ت جمة ت فيق سميم  / دمشق / 
 د : بخص   الع ق ت الدبم م سية في غ   آسي  خ   األل  ألث نيه قب  المي 

Munn-Rankin, J.M ;” Diplomacy in Western Asia in yhe Early 
Second Millennium B.C.E.” Iraq18 . (1956) Pp. 68-110 // 
Zaccagnini, C. : “ ON Gift- Exchange in the Old Babylonian Period 
“ In studi Orientalistici in ricordo di Franco Pintore ed .O. Carruba, 
M. Liverani and C. Zaccagnini .Pavia :GJES, (1983) Pp. 189-253. 

( م.ق 0451) إلالى  منيال  ا شاليف    يعال د سال  ي  غال   فالي الع صالي ن ال  عمالى ابي  تقع (03)
   الال ا الب بميالالة ب لمغالالة  تحالالدث ا أيضالال    الغ بيالالة السالال مية   بمغالالة المسالالم  ي بالال لخط كتبالال ا فقالالد

نتشالال  ا مالال  غالال   سالال  ي   الالالى جنالال   ب بالال  تحالالدث ا ( اAmorite) االمالال  يي  ال  طبيعالالي
ب لس مية الغ بية  التي ل   ق ابالة كبيال   بم جالة الب بميالة  االكديالة،  بقيالت  ال   المغالة مساليط   

 كت بت الالالالالالالالالالال  االلفبالالالالالالالالالالال ء   (Aramaicحتالالالالالالالالالالالى األلالالالالالالالالالالال  األ   عنالالالالالالالالالالالدم  سالالالالالالالالالالاليط   اال اميالالالالالالالالالالالة )
(alphabetic) : التي د نت ب   النص   الت  يخية 

Alfonso, A : “ Transmission of the Mesopotamian Lexical and 
Literary Texts from Ebla “ in P. Fronzaroli, ed., Literature and 



122 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنظ األولى 1الطدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

  وآشور بابل
  القوى الطضمى( و)نادي

 

                                                                                                                                       
Literary Language at Ebla (Quaderni di Semitistica  18 ; Florence ; 

Dipartimento di Linguistica, (1992) p. 23. 
 (25) Korošec, V.: “ International Relations according to Cuneiform 

Reports from the Tell el-Amarna and Hittite State Archives “ 
Ljubljana Zbornik Znanstvenih Razprav (Ljubljana) 23 (1950) 
Pp.390-397. 

 فالي التال  ي  قبال  لم  االيجية المنطقة ح   ال ابع الع لمي المؤتم  في  ك ت العب        (01)
 .( 0977) نيس   في ب نكمت ا( Sheffield) شفيمد ج معة

 (27) Burney , C.:” Urartian Fortresses and Town in the Van Region “ 
(Journal of the British  Institute of Archaeology at Ankara) : Vol: 

7: Ankara, (1957) Pp. 37-53. 
 عمالى الف نسالية ب لمغالة تحالدثت المالي دي ش ع ال ابع الق   في األ  بية النخبة مث  تم م  (08)

 .  الحض    الثق فة لغة بأن   اعتب  
ممالال  بيبمالال   كمثالال   لمالال   كالال  أعالال   فقالالد  (Rib- Haddaحالالدد ) -تالالدخ   سالال ئ   بالالي (09)

 (95 -18(  سالالالال لة لمف عالالالال   اخنالالالال ت   من الالالال  تسالالالالعة  سالالالال ئ   مب شالالالال  )عم  نة 07كتالالالال  )
 (Abdi- Aširtuعشالالي ت  ) –  عبالالدي كمالال  كتالال ، أيضالال   سالال ئ  بتسالالعة الف عالال    أج بالاله

كالال ل  ن ئالال  الممالال  المصالال ي كتالال   سالال ئ  ،(10-11ممالال  امالال    ثالال ا  سالال ئ  )عم  نالالة 
عشالي ت  الت سالعية  بتحال ي  -حدد  شك ا  المستم   مال  تطمعال ت عبالدي -كثي   ع   بي

 م  ح تتي : ص ح  شيد الص لحي/ الدبم م سية الب بمية ... / تحت الطبع.
(30)  Moran, W. L.: “The Amarna Letters “ Baltimore (1992) p.8. 

 فقالد (م.ق 0035-0073) األ   شمم نص  نص   في  د االخ م  لقب ئ   ك  أ   (40)
 إلالى أش   الن   في س  ي  شم    الى ط     جب   ح افي عند يست طن   بأن م  ك 

 الحثالالي الجالاليش) كالال لخ ا    بح الالم شمم نصالال  دحالال  م  قالالد الحثالالي  الجالاليش أيضالال  اال اميالالي 
صالال ح  شالاليد الصالال لحي/ ...( : الخالال ا  مثالال   بحالالت م أنالال  (،اال اميالالي ) االخ مالال   حمف ئالاله

/ 87الدبم م سية اآلش  ية فالي عصال  العم  نالة/ مجمالة كميالة اآلدا / ج معالة بغالداد/ العالدد 
0118  /419- 313 

Luckenbill. D.D:” Ancient Records of Assyria and Babylonia “Vol: I 

Chicago (1926).: p.40. 
(32)  Leo Oppenheim, A : “ Letters from Mesopotamia “ Chicago 

(1967).Pp.129-146. 
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م  الص  تحديد م قع ت ت   لك  يعتقالد أن ال  ق يبالة مال  ن ال  الفال ات فالي سال  ي  الح ليالة  (44)
مالال  بالالي  مالال  ي  ايمالال     الالي منطقالالة ك نالالت تقالالع عمالالى طالال ق الم اصالال ت ال ابطالالة بالالي  بالال د 

 دي  م  ج ة  مم ل  س  ي   البح  المت سط م  ج ة أخ   .ال اف

(34)  Backman, G : “ Hittite Diplomatic Texts “ Second Edition ; 

Atlanta : Vol 7: 1999 . p. 140. 
(35)  Tadmor , H.: “ The Decline of Empires in Western Asia ca. 1200 

B.C.E. “ ASOR  (1979): p.3. 
(36)  Liverani , M : “ The Great Powers Club “ Amarna Diplomacy . 

Baltimore (2002) Pp. 15-27. 
(37)  Mieroop, M.Van.De : “ A History of the Ancient Near East “ 

Second Edition . Oxford (2007) Pp.129-148. 
(38)  Artzi, P. and Malamat, A: “ The Great King “ CDL Press (1993) . 

Pp. 23-38. 
فح   الم اسال ت بالي  الممكالة الحثياله  الف عال    عمسالي  الثال ني تخال    اجاله مال  ابنالة  (49)

الممكة  ض     الس عة في إج اءات ال  ا   ار سال   العال    إلالى مصال  ب فقالة أبي ال   ال   
 ق.م( بمد  خمسة عش  ع م  . 0073األحداا نضع   بعد مع كة ق دش )

(40)  Liverani, M.: “ Prestige and Inyerest : International Relations in 
the Near East , circa 1600-1100 B.C.E. Padova : Sargon, (1990) 
.p.21 , 197-202 , 211-217 //Cohen , R.:” All in the family : Ancient 
Near Eastern Diplomacy” International  Negatiation (1996) Pp. 11-
28. 

 أ ( أبالي) عمياله نطمالق  معه لن  ق ابة ال الس  في كبي   ج  مع الحديا دعن الي م نح  (30)
 ،( ايال )  أحي نال ( حجي) أ ( جدي) نستخدم الس  في ط ع  ك    ا  ،(خ  ) أ ( عمي)
 غ ضال   األلقال    عم مال  ،( ايال  )  (حجيالة) ( بيبالي) أ ( عماله) ( خ لة) فتمق  الم أ  أم 

 ثق فتنالالالال  ضالالالالم   مالالالال  االسالالالالتخدام قديمالالالالة لتعالالالال بي ا  الالالال    مثالالالال   االحتالالالال ام  المحبالالالالة لمتقالالالال  
 . ال  اعية المجتمعية

(42)  Wiseman ,D.J : “ Is it Peace ? “ Covenant and Diplomacy “ Vetus 

Testamentum  32 (1982) Pp. 317-322. 
 .Moran,W.L.: op.cit.p:  (m ni-mu-a/wa/ut-re-a/ia) أخالال   قالال اء  فالالي (34)

12. 
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(44)  Ibid: p. 12. 
 بمال  ت جالي االسالم اخال  مال  المغالة  (m[ i- iş- şa- ri  [) الصاليغة ب ال   مصال  اسم   د (35)

 لعال   ،الح  يه  ك نت منتش   مف دات ال  مال  بال د آشال    الالى  حمال   كال كميش  -االكديه
خضالالال ع آشالالال   إلالالالى التبعيالالالة الميت نيالالاله  اسالالالتق ل   فالالالي ع الالالد آشالالال   ا بالالال لط دخمالالالت مفالالال دات 

ة : صالالال ح  شالالاليد الصالالال لحي / الدبم م سالالالية اآلشالالال  ية ..../  ميت نيالالاله كثيالالال   ب لمغالالالة اآلشالالال  ي
   419-313. 

فالالالي  سالالال لة أطمالالالق  (( )قبالالال  Alašiya الالال ا األسالالالم   يظ الالال  فالالالي  سالالال لة ممالالال  االشالالالي  ) (31)
 : (عمي   )عت   عمى  س لة الف ع   

Moran,W.L op.cit. p.105. 
  اجع: ik-[šu-da-an-ni]أكث  دقه م  ت جمة   ik-[šu-da]ت جمة كممة  (37)

Moran,W.L.: op.cit . p. 14. 
(38) a-a-i-[ka-(am)ma]  يبالالالالالد  أ  ب ن ب يالالالالال ش ي يالالالالالد أ  يقالالالالال   ال  سالالالالال   أجنبالالالالالي سالالالالال اء

( نفالال  77-10: 0عم  نالة )معاله  تعطالالي   مصال ي أ  غيال  مصالال ي لالم يتنالال    العشال ء 
 المعنى :

Kühne , C.: Die Chronologie der internationalen Korrespondenz von 
El-Amarna Neukirchen Vluyn :Neukirchener Verlag, (1973) . p.61 

n.295. 
 نالال   ت جمالالة أخالال   )كنالالت سالالأفقد حيالال تي،  ال شالاليء كالال   سالالينق ني( لكالال   الال   الت جمالالة  (39)

 غي   اضحة .
(51) (Šamnu)]…..lauš[nē-ša-an-ni]Ū[  ت جمالالالالة إلالالالالى ) لالالالالم يشالالالالفني أي د اء أعطالالالالي

 . Moran, W.L:opcit.p.14لي(: 

(50) i-mu-[ra-an-ni]  . م  المف    تعني  ي     فد   

(52)  Moran, W.L.: op.cit. Pp. 12-13. 
عمالالى مالال  يبالالد  بالال   ب ن ب يالال ش لديالاله مشالال ك  مالالع الف عالال   كمالال    د فالالي مضالالم   ال سالال لة  (54)

 قيمالالة ال الالداي  التالالي أ سالالم   الممالال   ،من الال  احتجالال    سالال   ب بالال  فالالي الالالب ط المصالال ي سالالنت  
 مالال   الال  م الالم  نالال  ي يالالد ب ن ب يالال ش  ،  المنالال   الحالال    قمالالة الميالال  البالال بمي قميمالالة بسالالب  ظالال   

  بالال  أكثالال  ألنالاله منشالالغ  بعمالال  م الالم  مالال  أ سالالمه الف عالال   مالال  الالال    كالال   قميالال   تعالال   
لمسالال قة مالال  قبالال   كيالال  الممالال  المصالال ي ف بالالد مالال  الم اقبالالة مالال  لالالد  الف عالال    خالالتم الالال    

مناله   ال   ضالع   فالي الفال    (31)الم س  إلى ب ب  بنفسه، فقد  عم مم  ب ب  بأنه استمم
 أخيالال ا يؤكالالد عمالالى سالال قة ق فمالالة  سالال له ص لم)سالال لم(   ، لالالم يبقالالى من الال  غيالال  عشالال   منالاله فقالالط
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انظال  ال سال لة ك ممالة   ،م تي      في ط يقة إلى مص  مال  قبال  الحكال م التال بعي  لمف عال  
 الدبم م سية الب بمية .../ تحت الطبع.في:/ص ح  شيد الص لحي/

  اجع :   ?sinnišuأ   MUNUS   =amīltu  ب    الصيغة كتبت ام أ (53)

CAD , A/2,  p.47 b. 
أمالالال  االحتفالالال   العظالالاليم كالالال   بالالال  شالالال   احالالالد مالالال  ث ثالالالة  ،ulmānīšال ديالالالة كتبالالالت  كالالال ا  (55)

 ألسالالالنه ال ابعالالالة  ،احتفالالال الت أق م الالال  امنالالال ف  الث لالالالا فالالالي السالالالنة  الث لالالالا عشالالال   مالالال  حكمالالاله 
  الث ثي  م  حكمه .  ألسنه الس بعة ، الث ثي  م  حكمه

  ال   تعنالي الحثيالة  ب لمغالة. ú„šiti„ [akul]كم   ال  ب لع بيالة  (أك   اش  )كتبت عب    (51)
 nu an ezateni-ma) (ايكال تيني  ات مال  ا اتينالي نال خب )  تكتال  الحيال   اسالتم ا  العبال   

ekuteni )  :94  ..../  الحثية المممكة/ الص لحي  شيد ص ح. 

-a-nu-um] اقتالال ح  ،(04،09: 5  دت فالي )عم  نالالة  a[É eš-š]د كتال  منالال   جديال (57)

ma-bī]ta    لكالالالالال  لالالالالالي   نالالالالال   بمالالالالال  فيالالالالاله الكف يالالالالالة لحيالالالالال  عمالالالالالى المالالالالال ح إلعالالالالال د  التالالالالال ميم
anumma )فالالي ن  يالالة السالط   ،ال تسالتعم  فالالي الع الالد البالال بمي ال ساليط )الكيشالالي  ina 

libbi  :  ت ئم آث   النقش عمى الم ح تم مMoran, W.L.:op.cit . p. 8 

(58)  Ibid: p. 7. 
كتبالت كممالة )سالك ت(   ul am-la as-s[a-k]u-[ut]  كال ا( كفالى قمالت أنال ) تعبيال    د (59)

 كم  في المغة الع بية .
Moran, W.L. : op.cit . p. 15. 

 إلالى األ   انميال  كدشالم   أ سالم  ( 0 عم  نالة) فالي   دت الف ع   ابنة م  ال  ا  طم  (11)
 ب ن ب يالال ش ح لالالة  فالالي (،؟  احالالد  تعطينالالي ال لمالال  ا بنالال ت لالالدي ) في الال    د الث لالالا امنالال ف 

 . المص ي  ب ل    البنته م   أعمى ي يد أ  الغ   لنف  يم د  بم 

،  الال   مالال  لقبالال   األميالال   ك  جالاله لمف عالال  ، (المعنالالى مالال  )سالالكب ا ال يالالت عمالالى  أ  ابنتالالي (10)
ك فالالة  حتالالى ي منالال   اعتقالالد مسالالق الشالالع  ب ل يالالت متعالال    عميالاله فالالي الشالال ق األدنالالى القالالديم 

الح ض  لتق ية الشع   القض ء عمى القش  ،   ال يعني كم  قد نتصال   سالك  كمياله كبيال   
مالال  ال يالالت !  حتمالال  ن عيالالة ال يالالت تكالال    فالال خ   اشالالت  ت بالاله ب بالال   اشالال  ،  كالال   ال يالالت 

 لالدين   سال لة مال   الب بمي يدخ  ضم   داي  المم  إلى المم   المج   ي   من م الف عال  ،
نيالال ا ي األ    يالال ك  في الال  عالالدم إ سالال    يالالت فالال خ  لمسالالق -ي ممالال  حالال تتي إلالالى اددح ت سالاليم

الجسم ك دية بمن سبة ت لياله العال ش كمال  جال ت العال د  بإ سال   الممال   ال الداي  الثمينالة ب ال   
 المن سبة :
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17: [DUMU.MUNUS-ti ki-i]…. qa-qa-[a]d DU[MU].MU[NUS-ti-ia] 
18: „ì′ . [GIŠ it-t]a-du-ú             

 بخص    س لة ح ت سيمي  اجع :
Backman, G:” Hittite Diplomatic….. Pp.129 . 101. 

 حتم  يقصد المم  الب بمي بكممة من      القص . ، a[i-na É-i] :12كتبت من لي  (10)

 ;um a-bu-ú-a-a DUMU. MUNUS-SU]….   23كت    ا المقطع ب الكدية( 14)

[u4- ب ن  ي ش  ت كي  الف ع   اخنال ت    ب لمصال     التالي ، في الن  ي يد المم  الب بمي
انميالالال  األ    الف عالالال   امنالالال ف  الث لالالالا فمالالالدين  -حالالالدثت بالالالي  األسالالال تي  فالالالي ع الالالد كدشالالالم  

   (0 سالالال ئ  اقالالال   إلالالالى المسالالال  مة بالالالي  الممكالالالي  السالالال بقي   حالالال   قيمالالالة الم الالال  )عم  نالالالة 
ي   كشال  ب لح جال ت ( ف04أم  الم   ف ن    س لتي  )عم  نة  (3(  )عم  نة 4)عم  نة 

 األث ا المطمالي ب لال     الفضالة  األحجال   الك يمالة  مالع الال     ال صال  الك مال  أ سالمت 
( 03بينمال  )عم  نالة ،م  الف ع   امن ف  الث لا  إلى المم  الب بمي كدشم   انمي  األ  ،

تضالالالمنت كشالالال  بأسالالالم ء األثالالال ا  الح جالالال ت المطميالالالة ب لالالال     الفضالالالة  األحجالالال   الك يمالالالة 
 . ت   إلى ب ن ب ي ش كم   البنتهالف ع   اخنأ سمت م  

 عالال  ) دعيالالت الث لالالا، امنالال ف  الف عالال   إلالالى ب بالال  ممالال  ب ن ب يالال ش مالال  ال سالال لة  الال   (13)
 : (صداقه اقت اح

Moran, W.L. : op.cit . p. 12. 
 التجال   مقتال ) دعيالت ،(اخنال ت  ) ال ابالع  امنال ف  إلالى ب بال  ممال  ب ن ب يال ش م  ال س لة (15)

 Ibid ; p.16: (ل م الث    طم 
 .ul-te-bi-i-lu-n[i]  ك ا( أ سم ا) كتبت (11)
  دعيالالالالت ،آمالالالال   عالالالن  تالالالال ت أ  ال ابالالالع امنالالالال ف  إمالالالال  إلالالالى ب ن ب يالالالال ش مالالال  ال سالالالال لة  الالال   (17)

 Ibid : p. 18:(جديد   طمب ت قديمة  الءات)
   (:     النج  ي  المص ي ال   )بعن ا   دعيت اخن ت  ، إلى ب ن ب ي ش م  ال س لة (18)

 Ibid: p. 19. 
 : (     ح ) ال س لة عمى أطمق (19)

Zaccagnini , C.: “ Lo scambio dei doni nel Vicino Oriente durante 1 
secoli XV-XIII . Rome : Centro per le antichita e la storia dell׳arte 

del Vicino Oriente(1973) .Pp. 139-147. 
-9:  44)قبالال  ( إلالالى الف عالال    بمالال  اخنالال ت   )عم  نالالة  نالال    سالال لة مالال  ممالال  االشالالي   (71)

أنالالالت قمالالالت : دعنالالال   ،أنالالال  سالالالمعت بأنالالال  جمسالالالت عمالالالى عالالال ش أبيالالال ،( )عالالال    عمالالالى  ل 08
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كالالال ا   سالالال لة سالالال بيم لي م  ممالالال   (،نتبالالال د   الالالداي  السالالال م، أنالالال  سالالالمعت تحيالالال ت أخالالالي .....
سالالمنك  ع قالالد يكالال   امنالال ف  ال ابالالع أ   (Huriyaحالال تتي إلالالى الف عالال    كالال  ب سالالم خ  يالال  )

(Smenkhkare) (   أ  تالالالالال ت عالالالالالن  امالالالالالTutankhamun 00-01: 30( )عم  نالالالالالة )
)اآل  أخي اعتمى ع ش أبيالة،  كمال  كال   أبيال    أنال   اغبالي  ب لسال م فيمال  بيننال ، لال ا اآل  

الطمالال  السالال يع الالال ي أنالال  ،أيضالال  يجالال  عمينالال  سالال يت  آ  نكالال   أصالالدق ء مالالع بعضالالن  البع 
 دعن  نس عد ك ن  اآلخ  ...( : ،أخي أيض أن  س   أ سمه إلى ،أ سمته ألبي 

Moran , W.L. : '' op.cit :(EA 26) .p.84 , (EA 33).p.104,(EA 41) 

.p.114. 
(71)  Ibid : p. 22. 
(72)  Kűhne , C. : “ Die Chronologie der ….. Pp.105-124. 

 ات  أ سالال  إلالالى ابنالالة أ  أخالالت ت شالال ،قالالد تكالال   كميالالة الالال    المصالال ي  الالي )م الال  الالال  ا ( (74)
 (.35-30:  07مم  ميت ني  قد   د   ا في )عم  نة 

 (  تعني )أن  نفسي( .a-na-ku(   بم   ي )a-nu-ma) كممة محتم  (73)

 تحالال  ت عنالالدم ( م.ق 0415) عالال م بعالالد الف عالال   إلالالى ال سالال لة  الال   كتبالالت( 01 عم  نالالة) (75)
 فالالي ت  ش  شالال ع الالد فالالي ميتالال ني قبالال  مالال  آشالال   احالالت   حالال   لميتالال ني التبعيالالة مالال  آشالال  
 .013 / ........ الش ق ت  ي /  م  تك ت أنط ا :  اجع  م.ق عش  الخ م  الق  

(76)  Moran, W.L. : op.cit . p. 104. 
(77)  GIŠ. MEŠ = işşī تعني خش  .   

(78)  Ibid : p. 21 
 .  ha-ah-t[a-at]كتبت كممة )س قت(  (79)

(80)  Ibid : p. 14. 
(81)  Kűhne, C : “ Die Chronologie der …..p.87 , n .436. 

-d ir-šaاسم ال س   المص ي ا ش ب  ظ    بنف  الكت بة بي  أسالم ء اآلل الة الح  يالة ) (80)

ap-pa dam-ki-ra-a-ši،) (  اسالالالم ا شالالال ب   الالال  الالالاله التجالالال    عنالالالد الحالالال  يي tamgar-

(š)eš،) .    أيض  اسم ا ش ب   اله كنع ني     سيد الس ق  التج 
(83)  Adler , H.P. : “Das Akkadische des Königs Tušratta von Mitanni 
“ AOAT 201 : (1976) Pp.252-253 (83) Moran, W.L.: op.cit. Pp.43-

44. 
(84)  Moran, W.L.: op.cit. Pp.43-44. 

 Ibid : Pp. 47 K 84:   اجع لم س لتي  ب لنسبة (85)
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 يعتقالد لكال  ،مهاسال يال ك  لالم مص  مم  إلى( قب  ) االشي  مم  م  م سمت   ال س لت   (81)
 :  آم   -عن  -ت ت الف ع   بأنه

Kűhne , C.: op.cit . p. 87. No. 436 
.../  الب بمياله الدبم م سالية/  الصال لحي  شاليد صال ح(: 0 عم  نة)  س لة ت جمة لم اجعة (87)

 07-08. 
(88)  Kűhne , C.: op.cit . p. 50 . no. 252. 
(89)  Pintore, F.: “ Transid di trupe eschemi epistolary nellu Siria 

egiziana dell “ eta di El- Amarna “ OA  11 : (1972) Pp. 101-131. 
 .  m hi-ri-ia-ma-zaكت  االسم  ك ا  (91)
 يتقد بال   االسالم المسال  ي لاله ،اسم بال مخ   بمال  لقال  مصال ي غيال  مف ال م ألسالم شخصالي (90)

فتعنالالالي مصالالال  )  سالالال  ف (أمالالال  كممالالالة (،73:  010  د فالالالي )عم  نالالاله  (rābişu عبيصالالال  )
  تأتي بمعنى )ب د (  ي يد أ  يق   الفع  الشنيع تم تحت ان  الف ع   :

Moran, W.L. : op.cit.p. 14. 
عمالالالى مالالال  يبالالالد  بالالال   الك تالالال  أ  مالالال      الح دثالالالة بالالالد  أحالالال   العمالالالة فالالالي المقطالالالع األ    (90)

 Ibid:p.16ألسم ء الح كمي   اجع : 

  الالالالي إشالالالال    إلالالالالى ضالالالال بط مصالالالال ي عالالالال لي  (قمعالالالالة تعنالالالالي )ق ئالالالالد  (halzuhlu) كممالالالالة أ  (94)
( Silu ب لتأكيالالالد التميالالال   نالالال  يالالال ءم ق ئالالالد قمعالالالة سالالاليم  )(،rābişuالمسالالالت   عالالال د  يالالالدعى )

 ( عمى الحد د المص ية .mr htm n ţrالمص ي )

(94)  Moran, W.L.: op.cit. p.100. 
  الحكال م المحمالي  م  المحتم  ب   )خع ي ( احد ال ج   الم افقي  لمق فمة  يق م بتبميالو كال (95)

 بأ ام  الف ع    ض     حم ية الق فمة في أ اضي م .
  أنال  ب بال ، ك نالت  لال  حتالى مسال فة، ألبعالد الق فمالة أ سال ): القال   أ اد ألنه ب ب  اسم  ك  (91)

 ( .مشدد  ح اسة  تحت ،بنفسي سأحمي  
(97)  Moran, W.L.: op.cit. p. 308. 
(98)  Liverani, M.: The Great Powers Club ….. Pp. 95-105. 

 ح   تب د  ال داي   اشك ل    اجع : (99)
Mauss, M,:” The Gift” ,New York : Nortin (1967) Originally 

published as “Essai sur le don “ L‟anné Sociologique, II série, 1 

(1923-1924) Pp. 30-186. 
 .313-419 .../  اآلش  ية الدبم م سية/  الص لحي  شيد ص ح (011)
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 ص ح  شيد الص لحي / الدبم م سية الب بمية ... / تحت الطبع. (010)
(102)  Moran, W.L. : op.cit . p. 9. 

 ص ح  شيد الص لحي / الدبم م سية الب بمية ... / تحت الطبع. (014)
(104)  Moran, W.L :” op.cit . p. 22. 

 لح ق جثا الم تى. ال يعني الض يق  ن  مح قة  ،karaškuكتت كممة )ض يق(  (015)

(106)  Moran , W.L. : op.cit . p. 44. 
(107)  Ibid ; p. 97. 

 ص ح  شيد الص لحي / الدبم م سية الب بمية .../ تحت الطبع. (018)
 ي حالالظ بالال    حالالد  القيالال    ،(anumma(   الالي مثالال  )enūma) كالال  النحالال   بكممالالة  (019)

أ  ق الالالال   ،قضالالالب  الط لنالالالت لالالالم تالالال ك  لكالالال  يف الالالم بالالال   الط لنالالالت  بمالالال  كالالال   عمالالالى شالالالك   
كغالالم   الال  نفالال  الالال    لمق الالال  التالالي  45.05كغالالم أ   08.0 المعالال        الط لنالالت إمالال  

( مالع اختفال ء الال قم الال ي 08-9:  44استعممت في قب  ،  قد  ك  ال    فالي )عم  نالة 
يمثالال  كميالالة النحالال   الالال ي تالالم إ دائالاله إلالالى الف عالال   اخنالال ت   بمن سالالبة تت يجالاله عمالالى عالال ش 

 مص .

( Rašpu) الغ بيالالة السالال مية فالالي أ  ،ال سالال لة نالال  فالالي (dMAŠ.MAŠ    )يقالال أ ن كالال (001)
 : (Resheph) أ 

Journal of Cuneiform Studies (New Haven, then Philadelphia , now 
Baltimore. (1953) Pp.79 ff. 

 أ  تصالفيه) (AHw) نحال   تعالدي  مجال د نف م الن  في  ن ( ēpiš( )ع م ) كتبت (000)
 Moran, W.L.: op.cit . p. 107:  ع م  لكممة  اضق غي  عنىالم الم م (تك ي 

(112)  Ibid ; letter (4). p.8. 
 الطبع. تحت،،، /  الب بمية الدبم م سية/  الص لحي  شيد ص ح (004)
 .313-419 ./.  اآلش  ية الدبم م سية/  الص لحي  شيد ص ح (003)

(115)  Moran ,W.L: op.cit . p. 47. 
 .438 / 0983/ بغداد/ حسي  عم ا  حسي  ت جمة/ القديم الع اق:     ج    (001)
 ., Ibid: Pp. 7 ,13 97-92 , 19:في( 09 ،01 ،7 ،4 عم  نة) س ئ  ي اجع (007)

(118)  Zaccagnini, C. : “ Lo scambio ….. Pp. 83-85. 
 تقال  ني ال) أ ........(  مالع حمال  تعمال  ال) أخال    ت جمال ت العب    ل    الحقيقة في (009)

 Moran, W.L.: op.cit p. 36.( : .. مع
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(120)  Liverni, M. : The Great Powers Club ….. p. 25. 
  خيال   (عقالد شالك  عمى ن د ا) الخ م ال    د أحج    عمى اشتممت ب ب   داي  اغم  (000)

 أمالال  ، عبيالالد  صالال فيه كت نيالاله  منسالال ج ت ح بيالالة  ع بالال ت جيالالد نالال ع   يالال ت ح بيالالة  ع بالال ت
 ،ك يمالالاله  أحجالال  (  صالالال فية كت نيالاله) بأن اع الالال   منسالال ج ت  ت ع بالالال خيالال   فأ سالالالمت آشالال  
  نحال   القصالدي   مال   الداي  حال تتي  أ سالمت ، عبيالد  خيال   معال د  شممت ميت ني   داي 
 ب لد جالة النحال    معد  م   داي  أ س  االشي  مم   ك ل  ،الثم  غ لية حديدية  خن ج 
 . األ لى

الحثيالة فالالي القال   الث لالالا عشالال  ق.م /  -صال ح  شالاليد الصال لحي / الع قالال ت االشالال  يه (000)
 /  تحت الطبع0119بيت الحكمه / /بغداد/ 

 عشالال  الث لالالا القالال   فالالي حالال تتي–ب بالال  بالالي  جالال ت التالالي لمم اسالال ت االمثمالالة مالال  أفضالال ( 004)
 .Leo Oppenheim , A:الثال ني انميال  كدشالم   الالى الث لالا ح ت ساليمي  سال لة  ي م.ق

;”  
Letters from Mesooptamia “ Chicago (1967) . p. 143 

 .088-081ص ح  شيد الص لحي/ المممكة الحثيه ...../   (003)

(125)  Macqueen, J.G:” The Hittites and their Contemporartes Asia 

Minor “ London (1975) : p. 49. 
  كالال ت التالالي ال يجالال ت كالال    am-mi-ni l[a innaddin]( ؟ ال  لالالم) عبالال    كتبالالت (001)

 الالب ط فالي ب بميال ت ممكال ت/  الصال لحي  شاليد صال ح:  في مفص  لي  إ اإلش    تم أع  
 .140-105  / 0118/ بغداد/ 75 العدد/ األست   مجمة/  الحثي

تتالالال جم )أشالالالخ   محض ضالالالي ( أ  )أنالالالت تعطالالالي  ((ra-ši-lu-ta أيضالالال  (LU-ta)إ ا (007)
أيضالال ،    الال ا محتمالال  (أ  )تنالال   صالالداقة ()تنالال   أشالالي ء جيالالد  (ţàb-taأ  ) (بن تالال  إلالالى ...

المصالال ي  اضالالق  حتالالى بعالالد عصالال  العم  نالالة فقالالد ح  لالالت أ ممالالة تالال ت عالالن  الالال د عم مالال   
آمال  (  -آ  -سال  -)ابنالة نف تيتالي   يقال ا االسالم ب ل ي  غميفيالة )عالن (نخمت-آم   )م ت

عب  م اس ت لغ    ال  ا  م  احد أبنال ء سال بيم لي م  ممال  حال تتي ليكال     جال   ممكال  
 ك نالالالالالالالالالت النتيجالالالالالالالالالة مقتالالالالالالالالال   ،ب ط  فالالالالالالالالالي طيبالالالالالالالالالةفالالالالالالالالالي مصالالالالالالالالال  د   استشالالالالالالالالال     جالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال

ابالال  سالال بيم لي م    الال  فالالي ط يقالاله إلالالى مصالال ، ال  التحالال ل   (Zannanzaاألمي ) انالال ن ا()
ح تتي لم يكال  فالي مصالمحة بعال  الفئال ت فالي الالب ط المصال ي،    الؤالء  الم  -بي  مص 

ال   ،عمالالالالى عالالالال ش مصالالال  خمفالالالال  لتالالال ت عالالالالن  آمالالالال    (Ayالالالال ي  نصالالالالب ا الف عالالال   )أي( )
لتق ليالالد نصالالت طمالالال  الف عالال   الالال  ا  مالال  أميالالال   أجنبيالالة  لالالي  الممكالالة المصالالال ية  العالال    ا
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حالال    الال   الح دثالالة : ج نالالي .أ.  / الحثيالال   / ت جمالالة محمالالد ،تطمالال  أميالال  اجنالالي لمالال  ا  !
 Moran, W.L : op.cit . p. 4 no. 21 50/   0914عبد الق د / الق    / 

-DUMU.MUNUS-ka a-ha-aš] (أنالال  ا غالال  بالال ل  ا  مالال  ابنتالال )كتبالالت عبالال     (008)

še-e]h، (    لمالالالالال  ا   احالالالالالد  تعطينالالالالالي ال لمالالالالال  ا ،بنالالالالال ت لالالالالالدي   أنالالالالالتبينمالالالالال  كتبالالالالالت عبالالالالال) 
[DUMU.MUNUS.MEŠ-ka i-ba-aš-ša-a-am-mi-ni la ta-a]d-di-na . 
(129)  Moran, W.L:" op.cit . p. 6. 

 ص ح  شيد الص لحي/ الدبم م سية الب بمية ... / تحت الطبع. (041)
(131)  Singer, I ;" The title Great Princess in Hittite Eimpire " U 23 : 

(1991) p. 331. 
(132)  Backman, G.: " Hittite Diplomatic……..letter 128 . p. 131. 

 ص ح  شيد الص لحي / الدبم م سية الب بمية ..../  تحت الطبع. (044)
(134)  Moran, W.L.:op.cit. p. 2. 

  منالال  أقالالدم العصالال   إلالالى الفالالتق الف  سالالي / ت جمالالة جالاليم   نالال ي ب سالالتد/ تالال  ي  مصالال (045)
 .040/   0909حس  كم  / الطبعة األ لى / الق    / 

(136) Mieroop, Marc. Van. De : op.cit: p. 131. 

 .07-01ص ح  شيد الص لحي/ المممكة الحثية.... /    (047)

إيالالال ا   -سالالال مي سالالالعيد األحمالالالد   ضالالال  جالالال اد ال  شالالالمي/ تالالال  ي  الشالالال ق األدنالالالى القالالالديم (048)
 .59 األن ض  / بغداد/بد   سنة طبع /   

في ع د ك  يكم   اال   ك نت ب ب  تحص  عمى كمي ت كبي   م  ال    مال  مصال   (049)
 قالالد نفالال  كالال  يكم    ، فالالي ال اقالالع يبالالد  فالالي  الال   الفتالال   ا  الالال    حالال  مؤقتالال  محالال  الفضالالة

 أنفقالت  (   ا   ،ا يالد  ،بتم ي  مال  مصال  ب نال مج تشاليد طمال ح فالي عالدد مال  المالد  )أ  
كميال ت كبيالال   مالال  الالال    المصالال ي فالالي تشاليد مدينالالة محصالالنة جديالالد   الالي د   كالال  يكم   : 

/ 0991ا ت /ب بالالالالالال  تالالالالالال  ي  مصالالالالالال  /ت جمة سالالالالالالمي  عبالالالالالالدال حيم الجمبالالالالالالي/ بغالالالالالالداد/  جالالالالالال ا 
 047. 

 .350طه ب ق / المصد  الس بق/   (031)

)141(Mieroop, Marc. Van. De : op.cit . p. 183. 

  كالال  الثالال ني انميالال  كدشالالم   إلالالى حالال تتي ممالال  الث لالالا ح ت سالاليمي  لة سالال فالالي   د كمثالال   (030)
 (مالالال د   -شالالال  - بالالالي)  يالالالدعى طبيالالال  حالالال تتي ممالالال  م  اتالالال لي ع الالالد فالالالي ح ت شالالال  اسالالالتقب  

(Raba- sha- Mardukمعه معال م  )  ح ت شال  فالي  م  اتال لي أبقال  م  قالد ب بال  ممال  مال 
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  عالد  قالد نحال تي  ت ساليميح  طمال  ال سال لة نفال   فالي ،خبال ات م مال  ل سالتف د  ط يمالة لفتال  
 ع الالالد فالالالي السالالال بقي  النحالالال تي  أعالالال د  ا  سالالالبق بأنالالاله ب بالالال  ممالالال  مالالال ك ا ب بالالال  إلالالالى بإعالالال دت م
 op.cit . p.142           Backman, G:: ب ب  إلى ت  ج  – كدشم  

)143( Gűterbock, H.G: “A view of Hittite Literature “ JAOS 84 : 
(1964) . Pp.107-115. 

السالالي د  الع لميالالة  الت حيالالد/ الجالال ء الخالال م  / القالال     /  –مصالال  القديمالالة  سالالميم حسالال / (033)
0938   /011. 

شالالممت فع ليالال  العسالالك ية لتالال كمتي نن  تالال  بالال د ك مالال ني أ  اكالال ميني أ  اك مالال ني  تضالالم  (035)
مجم عالالة مالال  األمالال اء يجمع الالم اتحالال د  الالش مفكالال  اسالالتط ع الممالال  اآلشالال  ي ا  يخضالالع م 

فالالي خدمالالة مشالال  يعه العم انيالالة .:  الال  ي سالال ك / عظمالالة   اسالالتثم  غ بالال ت طالال     الشالال قية
-70/   0114آشالال  / ا/ ت جمالالة خ لالالد اسالالعد عيسالالى  احمالالد غسالال   سالالب ن / دمشالالق/  

74 
Luckenbill, D.D: “ Ancient Record ……“ vol. 1 ..Pp. 49-59. 

 010-010  / 0979/ بغالداد/ سالميم   عال م  ت جمالة/  ب بال  عظمالة/ س ك     ي (031)
 .455  / 0983/ بغداد/  حسي  عم ا  حسي  ت جمة/ القديم ع اقال/    ج   // 

 .73-74   ي س ك / عظمة آش  ..../    (037)

 .11س مي سعيد األحمد   ض  ج اد ال  شمي/ت  ي  الش ق األدنى.../   (038)

 .455ج      / الع اق القديم .../   (039)

 .010-091أنط ا  م  تك ت/ ت  ي  الش ق ..../    (051)

 .389ب ق / المقدمة ..../   طه (050)

لدين   س لة م  مم  ميت ني بعث   الى ت دحمي  ال ابالع ممال  حال تتي ي ضالق في ال  م سال ته  (050)
    مجب  عمى التع م  مع آشال   ،فع  ب   بمد  تقع بي  ق تي  آش   ش ق   ح تتي غ ب 

 op.cit .p.150  Backman, G:ألن   أق   منه  لدي   أطم ع في ب د  :

 .373-358   ص ح  شيد الص لحي / المممكة الحثية .... / (054)
 :املصادر العربُت

 .0917أنط ا  م  تك ت/ ت  ي  الش ق األدنى القديم / ت جمة ت فيق سميم  / دمشق /  -0
 .0914ج ني .أ.  / الحثي   / ت جمة محمد عبد الق د / الق    /  -0

 .0991م الجمبي/ بغداد/ ج ا  ا ت / ب ب  ت  ي  مص  / ت جمة سمي  عبد ال حي -4

 .0983/ بغداد/  حسي  عم ا  حسي  ت جمة/ القديم الع اق/    ج    -3
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جيم   نال ي ب سالتد/ تال  ي  مصال  منال  أقالدم العصال   إلالى الفالتق الف  سالي / ت جمالة حسال   -5
 .0909كم  / الطبعة األ لى / الق    / 

إيالالالالال ا   -سالالالالال مي سالالالالالعيد األحمالالالالالد   ضالالالالال  جالالالالال اد ال  شالالالالالمي/ تالالالالال  ي  الشالالالالال ق األدنالالالالالى القالالالالالديم -1
 . األن ض  / بغداد/بد   سنة طبع

 .0938الت حيد/ الج ء الخ م / الق    /السي د  الع لمية    –سميم حس / مص  القديمة  -7

 .0117/ بغداد/ الحثية المممكة/  الص لحي  شيد ص ح -8

ص ح  شاليد الصال لحي/ الدبم م سالية اآلشال  ية فالي عصال  العم  نالة/ مجمالة كميالة اآلدا   -9
 .0118/   87لعدد / ج معة بغداد/ ا

/ 75 العالدد/ األسالت   مجمالة/  الحثي الب ط في ب بمي ت ممك ت/  الص لحي  شيد ص ح -01
 .0118/ بغداد

/ الت بيالة كميالة مجمالة/ العم  نالة  عصال  فالي الب بميالة الدبم م سية/  الص لحي  شيد ص ح -00
 .الطبع تحت/ 0119/ تك يت ج معة

حثيالالة فالالي القالال   الث لالالا عشالال  ق.م / ال –صالال ح  شالاليد الصالال لحي / الع قالال ت اآلشالال  ية  -00
 ./  تحت الطبع 0119بيت الحكمة / بغداد/ 

 الت بيالة كميالة مجمالة/ القالديم األدنالى الشال ق فالي ال  جيالة الخي نالة/  الصال لحي  شيد ص ح -04
 .الطبع تحت/ 0119/ بغداد ج معة/ بن ت

 .0974/ بغداد/  األ   الج ء/  الحض  ات ت  ي  في مقدمة/ ب ق  طه -03

 .0991 الق    /  مص  ت  ي /  سفد .  .أ   د ياالسكن عم  -05

تال  ي  مصال   / ت جمالة سالمي  عبالد الال حيم  –نيك ال  ب ستغيت / حض    الع اق  اثال     -01
 .0990الجمبي / بغداد/ 

//  010-010  / 0979/ بغالداد/ سميم   ع م  ت جمة/  ب ب  عظمة/ س ك     ي -07
 .0983/ بغداد / حسي  عم ا  حسي  ت جمة/ القديم الع اق/    ج   

 الال  ي سالال ك / عظمالالة آشالال  / ا/ت جمالالة خ لالالد اسالالعد عيسالالى  احمالالد غسالال   سب ن /دمشالالق/  -08
0114. 
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 الحكويي السكاًي للوجحوع العراقي القدين 
 ق. م535حىت سقوط بابل 
ــل                                                            .م م. ــ   ليــــــــ ــل   يــــــــ غيــــــــ

 ن
                      التاريخ كلية اآلدا /قسمجامعة تكريت/ 
 ن

 
تمازج السكاني عبػر هو نتاج تاريخ طويؿ مف ال التكويف االجتماعي لمعراؽ إف

ذا كػػاف ذلػػؾ " التكػػويف " هػػو اليػػرز الطبيعػػي لػػذلؾ التػػاريخ الػػذي  ػػ د جممػػ  . التػػاريخ وا 
ويعػد . اإليجاب والسمب وأنتج تنوعات ثقافي  وسموكي  غاي  فػي التعقيػد والقػوة هائم  مف

العػػػراؽ مػػػا ال اػػػارات العريقػػػ  فػػػي بػػػمد النيػػػؿ وبػػػمد ال ػػػاـ الم ػػػد ا وؿ لن ػػػو  أ ػػػدـ 
دنيات فػػػػي العػػػػالـ وفيػػػػل ن ػػػػإلت أسػػػػس ال اػػػػارة اإلنسػػػػاني  وتطػػػػور في ػػػػا الت ػػػػكيؿ المػػػػ

االجتماعي والسياسي ومػف الماػادر الرئيسػ  التػي تػإلثرت ب ػا ونقمػت عن ػا ال اػارات 
 الب ري  في أن ا  العالـ كاف .

فاعمػ  تعمػؿ عمػ   وعميػل  فػاف بنيػ  الثقافػ  العرا يػ  تفتػزف فػي دافم ػا تنوعػات
أف تنياػؿ أبػدا   بطػ  مػا بعاػ ا الػبعض ترابطػا عاػويا وال يمكن ػاا رض وهػي مترا

 .وهي اليوـ بإلمس ب اج  إل  سياسات مّجردة مف كؿ ميوؿ أو اتجاهات
إف ال ػػدؼ مػػف الب ػػث هػػو التعريػػؼ بػػالمو ا الج رافػػي لمعػػراؽ وتسػػميتل  وأهػػـ 

  أـ ا  ػػواـ التػػػي سػػػكنتل ومػػػف رسػػػـ  ػػػدودلي وهػػػؿ  ػػػدودل ال اليػػػ  هػػػي  ػػػدودل التاريفيػػػ
رسػػػمت فػػػي بػػػدايات القػػػرف الع ػػػريف مػػػف فػػػراغ أـ ل ػػػذل ال ػػػدود جػػػذوري وهػػػؿ اسػػػتيقظ 
العرا يػوف هكػذا فجػإلة ليجػدوا أنيسػ ـ فػػي بػمد جديػدة اػنع ا وواػا  ػدودها وتسػػميت ا 
اإلنكميز  وذلؾ الف الكثير مف العرا ييف اآلف في  اؿ مػللـ وال يعممػوف ذلػؾ وأاػاعوا 

فقػػػػػداف ال ويػػػػػ  وروح المواطنػػػػػ  العرا يػػػػػ  وذلػػػػػؾ نتيجػػػػػ  المعػػػػػاني ال قيقيػػػػػ  لموطنيػػػػػ  و و 
لمظػػروؼ الاػػعب  والت ػػديات التػػي مػػًرت عمػػي ـ وتتػػوال  عمػػي ـ منػػذ زمػػف  فاػػم عػػف 
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 الػػػ  اليواػػػ  اليكريػػػ  والم ويػػػ  والسياسػػػي  ومػػػا نػػػتج عن ػػػا مػػػف أفكػػػار طائييػػػ  فاطئػػػ  
ت تتنا ػؿ عمػ  ال دؼ من ا تػدمير الو ػدة الوطنيػ   طيػاؼ المجتمػا العرا ػي والتػي بػدأ

ألسػػػن  ال ا ػػػديف والمترباػػػيف بػػػالعراؽ العظػػػيـ هػػػذا البمػػػد الاػػػابر ورغبػػػت ـ فػػػي تيكيػػػؾ 
و دتػػػل ليتسػػػن  ل ػػػـ ت قيػػػؽ مػػػذرب ـ الفبيثػػػ  إذ بػػػدا الفمػػػط بػػػيف ماػػػطم ات و ػػػعارات 
وأفكػػار يتبنوهػػا مػػف دوف إدراؾ معاني ػػا نتيجػػ  ج ػػؿ ومفططػػات وفػػؽ أجنػػدات أجنبيػػ  

ومػػػػا ل ػػػػذيف  (العػػػػراؽ االت ػػػػادي و  (لعػػػػراؽ الييػػػػدراليمبيتَػػػػ  ومػػػػف ذلػػػػؾ ماػػػػطم ات  ا
الماػػػطم يف مػػػف معػػػاني لمتيكػػػؾ السياسػػػي واال تاػػػادي والب ػػػري وكػػػإلف العػػػراؽ وطنػػػا 
 ديثا ال العراؽ الػذي لػل جػذور تمتػد فػي عمػؽ التػاريخ مػا تػزاؿ بقايػال اليكريػ  والب ػري  

اػػي  التركيػػب موجػػودة تعػػيش عمػػ  أراػػل ومنػػذ  الؼ السػػنيف لػػذا أاػػب  مػػف الم ػػـ تو 
السكاني لممجتما العرا ي  ت  يتسػن  لمقػارأ أف يػدرؾ أف العػراؽ بمػد الجميػا تظػافرت 

 الج ود ولكؿ عناارل وفئاتل في تكوينل.
هذل ا سئم  وغيرها يمكف اإلجاب  عن ا وبس ول  وذلؾ لعمؽ و االل ال اارة 

 العرا ي  وتنوع وكثرة الماادر وال واهد التاريفي  واآلثاري .
 وال: املوقع اجلغرايف :أ

العػػػراؽ نتػػػاج لعبقريػػػ  سػػػكانل ومو عػػػل المميػػػز   يػػػث بػػػدأ اإلنسػػػاف فػػػي وجػػػودل 
الب ػري عبػر التػاريخ وكػػاف  وتيكيػرل واسػتقرارل وتنظيمػل  نػل كػاف بػػلرة لمتجمػا وااللتقػا 

فالقوافػؿ   بػيف ال ػرؽ وال ػرب ف ػو عقػدة الواػؿ  العراؽ ممتق  لمب ري  برا ون ػرا وب ػرا
الب ػػري  عمػػ  مػػر التػػاريخ  ػػد رسػػمت فطوطػػا عميقػػ  فػػي  يػػ  وا  ػػواـ وال جػػراتالتجار 

 يث إف مو ع  في الجنوب ال ر ي مػف ال ػرؽ   لو تل الطبيعي  مف  مالل إل  جنوبل
   سػػيا ا دنػػ  القػػديـ وفػػي غػػرب  ػػارة  سػػيا  ػػكؿ جسػػرا بريػػا يػػربط بػػيف القػػارات الػػثمث 

 .(1 (أفريقيا  أوربا
ات ن ػػػري دجمػػػ  واليػػػرات مكونػػػا و ػػػدة ج رافيػػػ  متماسػػػك  وهػػػو يمتػػػد مػػػا امتػػػداد

وتياػػمل عػػف جنػػوب ا نااػػوؿ جبػػاؿ طػػوروس وعػػف إيػػراف جبػػاؿ زاكػػروس وعػػف بػػمد 
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فكػػاف عمػػ  مػػر العاػػور ممتقػػ  لمقوافػػؿ التجاريػػ  التػػي تػػربط تجػػارة   ال ػػاـ باديػػ  ال ػػاـ
 .(2 الب ر المتوسط والفميج العربي ومف ثـ الم يط ال ندي

اؽ اثػػر م ػػـ فػػي تركيػػب سػػكانل ف ػػو فػػي مو عػػل بػػيف منطقتػػيف تقػػؿ ولمو ػػا العػػر 
في مػػػػا المػػػػوارد الطبيعيػػػػ  فمػػػػف ال ػػػػماؿ وال ػػػػماؿ ال ػػػػر ي منػػػػاطؽ جبميػػػػ  ومػػػػف ال ػػػػرب 
والجنوب ال ربي منػاطؽ اػ راوي  وممػا ال  ػؾ فيػل أف هػذل الظػاهرة هػي التػي جعمػت 

ار أو م اوالت السػيطرة مف العراؽ م ط أنظار ا  واـ المجاورة ووج   لم جرة واالستقر 
 .(3 عميل وعم  هذا ا ساس يجب أف ينظر إل  تركيب سكانل

 ثاًيا : الحسوية:
 المست ػػر يف بعػػض يػرج   يػػث"  العػراؽ"  كممػػ  ااػػؿ عػف مفتميػػ  أرا  هنػاؾ

 فػي  ػيف. (4 (الوركػا   اليػا  القديمػ  السػومري  المدينػ " أورؾ"  مدينػ  هي مادرها إف
: العػريقيف الن ػريف إلػ  نسػب "  العػروؽ"  مادرها مي  العراؽتس إف ا فر البعض يرى
 إف ا فػػر الػػبعض   ويػػرى(5 الوريػػد أو بػػالعرؽ  ػػب ا و هميت مػػا المػػذيف اليػػرات و دجمػػ 
 جنػوب فػي بكثػرة تتواجػد التػي"  النفيؿ أ جار عروؽ"  إل  نسب  بالعراؽ سميت البمد

تسػػػػمي  أفػػػػرى هػػػػي تسػػػػمي  و هنػػػػاؾ . (6 العػػػػراؽ ولػػػػذلؾ سػػػػمي بػػػػإلرض السػػػػواد ووسػػػػط
وتعنػػي بػػمد مػػا بػػيف الن ػػريف وتبنػػ  كثيػػر مػػف  باليونانيػػ  Mesopotamia ميزوبوتاميػػا

. (8 كمػا أطمػؽ عميػل تسػمي  بػمد بابػؿ أو بػمد   ػور .(7 الكتاب والبا ثيف هػذل التسػمي 
جػػرؼ  أو  (ال ػػاط  ومػػف البػػا ثيف مػػف يػػرى إف كممػػ  عػػراؽ ذات ااػػؿ عربػػي تعنػػي 

لمػػا ل ػػا مػػف  (بػػمد الرافػػديف  ػػيف يتيػػؽ االثػػارييف العػػرا ييف عمػػ  تسػػمي   . فػػي(9 (الن ػػر
مدلوالت أوسا وأ مؿ  ن ا بذلؾ ت مؿ كؿ ا رااي التػي يمػر ب ػا الن ػريف العظيمػيف 

ويبقػ  اسػػـ العػػراؽ هػو االسػػـ الػذي يتيػػؽ عميػػل البػا ثوف فػػي إطم ػػل    دجمػ  واليػػرات( 
 والممالؾ عم  أرا ا. عم  ا رض التي  امت عمي ا جميا الدوؿ

 الػػػػرواة ذلػػػػؾ  ػػػػوؿ افتمػػػػؼ لمػػػػا  ػػػػديما  ػػػػدـ وجػػػػودل العػػػػراؽ اسػػػػـ يكػػػػف لػػػػـ ولػػػػو
 .والملرفيف والبا ثيف والميسريف
 ألقوام الحي سكٌث العراق القدين:ثالثًا: ا
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سكف العراؽ كمػا ذكرنػا سػابقا وبسػبب مو عػل الج رافػي وظروفػل المنافيػ  التػي 
أ ػػػواـ عديػػػدة دفمػػػت فػػػي التكػػػويف السػػػكاني  سػػػاهمت ب ػػػكؿ كبيػػػر فػػػي تكػػػويف  اػػػارتل

لممجتمػػا العرا ػػي القػػديـ ويمكػػف تمييػػز عناػػريف أساسػػييف مػػف فػػمؿ مفميػػات ـ الماديػػ  
ـ أفػػػرى والكتابيػػػ  كػػػاف ل ػػػـ الػػػدور ا بػػػرز همػػػا السػػػومريوف واالكػػػديوف فاػػػم عػػػف أ ػػػوا

 -:سنذكرها ولكف بتيايؿ ا ؿ
 السوهريوى : -1

ال اارة السومري   بؿ  رف مف الزمف  منذ إف سمط الاو  عم  أول  مفميات
ػػػػدو مػػػػف أ ػػػػدـ ال ػػػػعوب التػػػػي  و الب ػػػػث مسػػػػتمر لمعرفػػػػ  أاػػػػؿ السػػػػومرييف  الػػػػذيف ع 
استطاعت واا ال اارة ا ول  في القسـ الجنوبي مف بمد الرافديف ومػا يػزاؿ  ػإلن ـ 
ودورهـ يتا  باورة اكبر كمما اسػتجدت مكت ػيات أثريػ  أو ناػوص سػومري  جديػدة 

جوانب م ر   مف منجػزات ـ ال اػاري  ودورهػـ فػي أغنػا  مسػيرة ال ػعوب  لتك ؼ عف
بالمعرفػػ  فػػي مفتمػػؼ جوانػػب ال يػػاة  ولػػـ يقػػدـ دليػػؿ  ػػاطا فػػي أاػػؿ السػػومرييف إذ أف 
كؿ با ث يعطي رأيل معتمدا أما عم  أدل  كتابي  أو هياكؿ عظمي  أو يعمػؿ مقارنػات 

لػـ يتواػموا إلػ  رأي ن ػائي م ػدد و وغيرها مف ال اارات و  بيف ال اارة السومري  
 بػؿ ال ػديث فػي أآلرا  فػي أاػؿ هػلال  القػػوـ نػذكر المنطقػ  التػي اسػتوطنوا في ػا وهػػي 
 الجز  الجنوبي مف الس ؿ الرسوبي لبمد الرافػديف و التػي وردت تسػميت ا فػي الكتابػات

-mat( و با كديػ   KI.EN.GI  بػمد سػومر بالماػطم  السػومري  باسـ  المسماري 

Sumerim)  يطػابؽ الم ويػ  القػواميس فػي و لػـ ي ػدد معنػال عمػ  وجػل التإلكيػد فنجػدل 
 أف بػػػد ال و الػػػبمد بمعنػػػ  هػػػي و( mat  با كديػػػ  و (KALAM  السػػػومري  الكممػػػ 
 يكوف  رفيا الماطم  ترجـ ما إذا   و(10 سومر( بمد  تعني لمسومرييف بالنسب  البمد
  (انكػػي  اإللػػل بإلنػػل القاػػب سػػيد عػػّرؼ دو ػػ القاػػب سػػيد أرض  (KI.EN.GI معنػػ 
 .(11 البابمييف عند( أيا  و السومرييف عند وال كم  والما  ا رض إلل وهو

 مدينػ  أسػما  أ ػد مػف م ػتؽ( KI.EN.GI  الماػطم  بػإلف يعتقػد مػف وهناؾ
 الم قػػػػػ  العاػػػػػور فػػػػػي ت عػػػػػرؼ الػػػػػبمد وأاػػػػػب ت  (12 السػػػػػومرييف عنػػػػػد المقدسػػػػػ  نيػػػػػر
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 إلػػػ  الرافػػػديف بػػػمد مػػػف ا سػػػيؿ الناػػػؼ وت ػػػمؿ  (بابػػػؿ مدبػػػ أو أكػػػد بػػػمد  بماػػػطم 
 .(13 العربي الفميج

 مػػف العديػػد كتبػػت فقػػد ا  ػػواـ هػػلال  أاػػؿ ب ػػإلف طر ػػت التػػي اآلرا  عػػف أمػػا
 دراسػ  إلػ  أو اليفاريػ  الاػناعات إل  أو ل ت ـ إل  أستند ما من ا والب وث الدراسات
 .العظمي  ال ياكؿ

 فػػمؿ مػػف أاػػول ا ومعرفػػ  السػػومري  بالم ػػ  عمقػػ المت تمػػؾ الدراسػػات تمػػؾ ومػػف
 تكػػاد السػػومري  الم ػػ  إف المعػػروؼ ومػػف  متداولػػ  أو منػػدثرة أفػػرى ل ػػات مػػا مقارنت ػػا
 الم ويػػ  العوائػػؿ أ ػػدى إلػػ  إرجاع ػػا أو تاػػنيي ا يمكػػف ال إذ بنيسػػ ا منيػػردة ل ػػ  تكػػوف

 فقػػػد ذلػػػؾ مػػػف غـالػػػر  وعمػػػ   ال ندو ريػػػ  الم ػػػات عائمػػػ  مػػػف ليسػػػت ف ػػػي اآلف المعروفػػػ 
 ولاعوب   (Agglutinative) 14  المماق  بالم ات المعروف  الم ات نوع مف وايت
 غيػر بإلسػموب ا  ياف غالب وفي لمقارنت ا بعا ـ دفعت فقد المماق  السومري  الم  

 والدرافيديػػػػ  والتبتيػػػػ  الاػػػػيني  الم ػػػػ  مػػػػف ا فػػػػرى الم ػػػػات مػػػػف كبيػػػػر عػػػػدد مػػػػا عممػػػػي
 ل ػػػػػ  بمسػػػػػتوى السػػػػػومري  الم ػػػػػ  عػػػػػدّ  إلػػػػػ  العممػػػػػا  ا ػػػػػد ذهػػػػػب  ػػػػػيف فػػػػػي  وال ن اريػػػػػ 

 .(15 اليوالبؾ

 ال ياكػػؿ عمػػ  السػػومري  لمم ػػكم  دراسػػتل فػػي اعتمػػد مػػف البػػا ثيف مػػف وهنػػاؾ
 العظػػػاـ بمقارنػػػ  الب ػػػري  سػػػمالت ـ و جنسػػػ ـ معرفػػػ  يمكػػػف أنػػػل مػػػن ـ ظنػػػاً   العظميػػػ 
 مػػف ثبػػت و ػػد   ب ػػري سػػمالت مػػف معػػروؼ هػػو مػػا مػػا السػػومري  المػػدف فػػي المكت ػػي 
باالعتيػػػادي   وال العممػػػي بػػػالمي وـ ال سػػػومري جػػػنس وجػػػود عػػػدـ الدراسػػػات تمػػػؾ نتيجػػػ 

 فػػي عمي ػػا عثػػر التػػي و العظميػػ  ال ياكػػؿ عمػػ  أجريػػت التػػي ا نثروبولوجيػػ  فالدراسػػات
 لمجماعػات تعػود ربمػا التػي العريا  و الطويم  الرلوس مف فميطاً  أظ رت كيش مقبرة
. سػػومري من ػػا أي عمػػ  القػػوؿ الاػػعب فمػػف ولػػذلؾ  الجزريػػ  تالم ػػا اسػػتفدمت التػػي
 الػػػػرلوس ذوي مػػػػف كػػػػانوا السػػػػومرييف إف مػػػػف البػػػػا ثوف إليػػػػل ذهػػػػب ممػػػػا الػػػػرغـ عمػػػػ 

 و الطويمػػػ   الػػػرلوس أاػػػ اب أو ذوي مػػػف الجػػػزرييف أف  ػػػيف فػػػي (العرياػػػ  المػػػدورة
 جػػنس مػػف كم ػػا العبيػػد مقبػػرة فػػي عمي ػػا عثػػر التػػي الجمػػاجـ عمػػ  نيسػػل القػػوؿ ياػػدؽ
 .(16 الطويم  الرلوس ذوي مف أي المتوسط الب ر

303 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 اني ــكـــن الســويـــالتك
 القديم للمجتمع العراقي
 

 

 هجػرات  ػدوث هػو ا  واـ هلال  أاؿ ب إلف طر ت التي ا فرى اآلرا  ومف
 اػػناع  فػػي طػػرأت ت يػػرات  ػػدوث ذلػػؾ ومػػف  سػػومر بػػمد فػػي واسػػتقرت دفمػػت   ػػواـ
 اآلرا : ل ذل عرض يمي وفيما  عمي ا المنيذة الزفارؼ وعم  اليفار

   و  ال ػػرؽ مػػف ا ولػػ  مػػوجتيف عبػػر جػػالوا السػػومرييف إف ييتػػرض  :األول الرري 
 و إيراف عبر البري الطريؽ سمكت والثاني   العربي الفميج إل  الب ر طريؽ سمكت
 وادي إلػ   ذلػؾ بعػد هػاجرت التػي نيس ا  ا  واـ مف أفرى مجموع  ما ذلؾ كاف
 .(17 السند

   طريػػؽ عػػف  سػػيا أواسػػط مػػف م ػػاجريف جػػالوا السػػومرييف إف يقػػوؿ  :الثرري   الرري 
 .(18 إيراف ففار و ألعبيدي اليفار بيف الت ابل أساس عم  وذلؾ إيراف

   عمػ  وذلػؾ وفمسطيف سوريا  ماؿ مف جالوا السومرييف إف ييترض  :الثيلث الي 
 المسػػت يؿ ومػػف المنػػاطؽ هػػذل ففػػار مػػا  الوركػػا  دور ففػػار بػػيف الت ػػابل أسػػاس
 إذ االتجػال هػذا فػي عر يػ   ركػات هناؾ تكوف فأ يمكف ال بإلنل  اطا ب كؿ القوؿ
 العم ػ  تيسػير يمكػف إذ  ػدوث ا إلثبػات ال اار الو ت في  اطا دليؿ هناؾ ليس
 .(19 مار أو ال ند ما هو كما التجاري  العم ات أساس عم 

   جنػػػػوب  اػػػػارة بػػػػيف و السػػػػومرييف أاػػػػؿ بػػػػيف يػػػػربط الػػػػرأي هػػػػذا  :اليابرررر  الرررري 
 ال نػػػد أ ػػواـ  اػػارة بػػيف عم ػػ  هنػػػاؾ تكػػوف أف تمػػؿالم  ومػػف ا ولػػ  بموفسػػتاف

 وجػػود ولكػػف  ال نػػد جنػػوب فػػي  اليػػا الموجػػودة (ال ندو ريػػ   ا  ػػواـ وبػػيف (فرابػػا 
  ولئؾ فاا  جاذبي  ذات (فرابا  أ واـ وبيف السومرييف بيف  قيقي  عر ي  عم  
ف  درافيديػػ ال الم ػػ  و السػػومري  الم ػػ  بػػيف ل ويػػ  اػػم  يجػػدوا أف ي ػػاولوف الػػذيف  وا 
 تجاريػ  عم ػات تبػرز فاا  مادي  وأ يا  فني  طرز  كؿ عم   وي  دالئؿ هناؾ
 تمػػؾ ومػػف بموفسػػتاف أو السػػند وادي وأ ػػواـ السػػومرييف بػػيف ـ.ؽ الثالػػث ا لػػؼ فػػي

 فػػي عميػػل وعثػػر ال دبػػ  ذا ال نػػدي الثػػور تتاػػمف طقوسػػي  منػػاظر الينيػػ  المظػػاهر
 .(20 أثبات إل  جي تا الرأي وهذا وكيش أور مف كؿ

 كػانوا السػومرييف أف هػو أما عف رأي أا اب المدرسػ  العرا يػ  والمليػديف ل ػا
 الرلوس ذوي  عمي ـ يطمؽ كاف وهلال  الرافديف بمد مف ا سيؿ الجز  عم  مسيطريف
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 التػػي ل ػػت ـ وأف  ريػػيف وال جػػزرييف ال يكونػػوا ولػػـ السػػواد أرض هػػي وبمدهػػـ (السػػودا 
 ويسػػػتدؿ هندو ريػػػ   وال جزريػػػ  ال كػػػذلؾ تكػػػف لػػػـ ناواػػػ ـ فمػػػ العديػػػد عمػػػ  ظ ػػػرت
 عػف عبػارة عنااػرها بعػض في السومري  ال اارة بكوف ذلؾ عم  الرأي هذا أا اب
 الػػبمد فػػي ازدهػػرت التػػي التػػإلريخ  بػػؿ مػػا عاػػور  اػػارات مػػف وااػػ  طبيعػػي تطػػور
 رافػديف وهناؾال بػمد جنػوب فػي أفيػراً  في ػا سػكنوا التػي الػبمد إلػ  نسػب  باسم ـ وسموا

 جنوبػػل إلػػ   ػػمالل مػػف الرافػػديف بػػمد سػػكاف جميػػا أف وهػػي باالهتمػػاـ جػػديرة مم ظػػ 
 بعػػػػػض مػػػػػا نيسػػػػػ ا العقائديػػػػػ  والميػػػػػاهيـ الدينيػػػػػ  وا سػػػػػاطير اآلداب نيػػػػػس ل ػػػػػـ كانػػػػػت

 مسػػػػتوطني ا عمػػػػ  تيراػػػػ ا والبيئػػػػ  الطبيعػػػػ  كانػػػػت التػػػػي ا ساسػػػػي  غيػػػػر االفتمفػػػػات
 البيئػػػػ  هػػػػي العػػػػراؽ فػػػػي الدينيػػػػ  العقائػػػػد هػػػػذل هرجػػػػو  أف عػػػػن ـ عرفػػػػت مػػػػا أذا وفااػػػػ 
 مػػف م ػػتؽ  اػػارت ـ طػػابا إف بػػؿ منػػل الجنػػوبي القسػػـ سػػيما وال الطبيعيػػ   والمظػػاهر

 .(21 وغيرها وس وؿ وفياانات وغريف وطم  و اب أ راش ذات ن ري  بيئ 

 بػػمد  ػػماؿ مػػف السػػومرييف أاػػؿ يكػػوف أف المػػرج  مػػف أنػػل القػػوؿ وفماػػ 
 إلػ  تػدريجياً  نز ػوا ثػـ التإلريخ  بؿ ما عاور منذ المنطق  تمؾ استوطنوا وأن ـ الرافديف
 الػري عمػ  ا ولػ  بالدرج  المعتمدة الزراع  تعمم ـ بعد الرسوبي الس ؿ جنوب مناطؽ

 يمثػؿ مػا وهػو البػا ثيف أغمػب لػدى السػائد الػرأي وهػو  مػدن ـ هنالػؾ وأسسػوا الاػناعي
 السومري . الم كم  س درا في ال ديث  العرا ي  المدرس  اتجال

 :(الساهيوى) يوى اجلسر -2
 الجزيػػرة مػػف جػػا ت التػػي ا  ػػواـ عمػػ  أطمقػػت التػػي التسػػمي  وهػػي :الجزييررون

 ال ربيػ   العػراؽ بػوادي ومن ػا الجزيػرة أطػراؼ فػي بعيػدة أزمػاف منػذ انت ػروا و ػد العربي 
 المنػػػاطؽ تمػػػؾ ومػػػف الفاػػػيب بػػػال مؿ يعػػػرؼ ومػػػا ال ػػػمالي  وأطراف ػػػا العػػػرب وجزيػػػرة
 وفمسػػػطيف ولبنػػػاف وسػػػوريا الرافػػػديف وادي مثػػػؿ فاػػػوب  ا كثػػػر المنػػػاطؽ إلػػػ  ان ػػػدرت
 الرافػديف وبػمد ج ػ  مػف العربي  الجزيرة بيف االتااؿ س ؿ المناطؽ  ومما مف وغيرها

 الػػذي الرسػػوبي السػػ ؿ مػػف ا وسػػط اليػػرات طبيعػػ  هػػو أفػػرى ج ػػ  مػػف ال ػػاـ بػػمد و
 أ ػدـ ومنػذ المنطقػ  تمػؾ فػي تسػتقر ا  ػواـ جعػؿ ممػا  اـال ببمد مبا راَ  اتااال يتاؿ
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 التػػػػي اال تاػػػػادي  والظػػػػروؼ الج رافيػػػػ  الطبيعػػػػ  إف بالػػػػذكر الجػػػػدير مػػػػف و العاػػػػور
 التػي نيسػ ا هػي  ػؾ بػم كانػت ال ديثػ  العاػور في البدوي  الجماعات ت رؾ فرات
 ت رؾ فإلف م القدي العاور في الب ري  الموجات  ت رؾ إل  أدت  د السابؽ في كانت

 كػاف فيػل االسػتقرار و ال ػر ي وال ػماؿ ال ػماؿ ن ػو العربيػ  الجزيػرة  ػبل مف الجزرييف
 .(22 فيل وجودهـ  دـ  ديما

 أوغسػػت  النمسػػاوي البا ػػث مػػرة  وؿ أطمقػػل فقػػد (السرريييين  تسػػمي  عػػف أمػػا
 نػػوح بػف سػاـ إلػ  نسػب  هػي التسػػمي  هػذل وأف.  ـ( 1781  عػاـ فػي ( ػموتزر الدويػؾ

( 31 -21  العا ػػر اإلاػػ اح (التكػػويف سػػير  القػػديـ الع ػػد مػػف  ػػموتزر أ تبسػػل يالػػذ
 وأطمػػؽ نػػوح بػػف سػػاـ أنسػػاب عػػف يت ػػدث الػػذي( 26 -10  ع ػػر ال ػػادي واإلاػػ اح

 ا زمنػػ  أ ػدـ منػذ والعػػراؽ وفمسػطيف سػوريا فػػي اسػتقرت التػي ا  ػػواـ عمػ  التسػمي  تمػؾ
 وا  ػواـ ال ػمالي  العربيػ  ا  ػواـ ي ػمؿل الماػطم  أسػتفدـ ثػـ .المت ػاب   ل ات ا وعم 

 ا اػػػؿ إلػػػ  ترجػػػا ا  ػػػواـ هػػػذل ل جػػػات أف ثبػػػت أف بعػػػد وا  ػػػوري  والبابميػػػ  ا كديػػػ 
 و ػاع وفمسػطيف سػوريا فػي اسػتقرت التػي ا  ػواـ ل ػات أليػل ترجػا الػذي نيسل الم ترؾ
 لعػػػربا والمػػػللييف الكتػػػاب بػػػيف ال ػػػيف ذلػػػؾ منػػػذ التسػػػمي  أو الماػػػطم  هػػػذا اسػػػتفداـ

  العبريػػػػػػ   ا موريػػػػػػ   الكنعانيػػػػػػ  ا  ػػػػػػواـ عمػػػػػػ  لمداللػػػػػػ  سػػػػػػوا   ػػػػػػد عمػػػػػػ  وا جانػػػػػػب
 وعمػػػػ   والجنوبيػػػػ  ال ػػػػمالي  العربيػػػػ   السػػػػرياني   اآلراميػػػػ   البابميػػػػ   ا  ػػػػوري  ا كدي 

 ال ػػديث الػػرأي أف عمػػ   من ػػا تيرعػػت التػػي الم جػػات وعمػػ  ب ػػا تكممػػت التػػي الم جػػات
 مػػػف ولػػػيس الم ويػػػ  النا يػػػ  مػػػف وتسػػػميت ـ ا  ػػػواـ  هػػػلال أاػػػؿ فػػػي الب ػػػث إلػػػ  أتجػػػل

 ا ثػارييف معظػـ بػيف الػرأي فػي اتيا ػا هنػاؾ إف إلػ  اإل ػارة مػف بػد وال. العر ي  النا ي 
 ال الػذي الماػطم  هذا في النظر أعادة ارورة عم  العرا يوف البا ثوف مقدمت ـ وفي
ف  مقبػوؿ تػاريفي أسػاس إلػ  الوا ػا فػي يستند  تسػميات (سػامي  و سػامي  الميػردات وا 
 عمي ػػا أطمػػؽ كمػػا السػػامي  الم ػػات  ف ولكػػف ل ويػػ   غػػراض اسػػتفدمت طالمػػا مقبولػػ 
 بالعديػػد دفػػا  ػػد هػذا فػػإلف الكبيػػر اإلسػممي اليػػت   بػػؿ م ػػدودة منطقػ  فػػي  ػػائع  كانػت
  متناغمػػ  ب ػػري  مجموعػػ  بػػا  رى أو  فااػػاً  عناػػراً  السػػامييف عػػدّ  إلػػ  الكتػػاب مػػف

 لػيس ي ػتركوف  فػراد (السامي الجنس  مي وـ الم دثوف ا نثروبولوجي  عمما ويرفض
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 المعتقػػدات وفػػي والتقاليػػد العػػادات وفػػي السػػيكولوجي  الفمييػػ  فػػي بػػؿ ف سػػب الم ػػ  فػػي
 .(23 كبيرا وا دا  عبا السامييف يعّدوف الكتاب هلال  أف أي الديني 

 أاب ت ل ـ م داً  بي العر  الجزيرة كوف نظري  فإف الجزريوف هلال  هـ مف أما
 الاػػػ را  هػػػو ا اػػػمي بمػػػدهـ أف تقػػػوؿ التػػػي النظريػػػ  فنػػػدت والتػػػي ال قػػػائؽ عػػػداد فػػػي

. النظػري هػذل عػف التفمػي فيجػب  الر الػ  الجماعات انت ار مركز كانت التي السوري 
 .ل ـ م داً  أرمينيا أو إفريقيا إف أو الرافديف بمد مف كون ـ نظري  وكذلؾ

 التإلكيػػد وجػل عمػػ  ت ديػدل يمكػػف فػم الرسػػوبي السػ ؿ وفالجزريػػ دفػؿ متػػ  أمػا
 وعػف ذكػرت كما التإلريخ  بؿ ما عاور في  ديم  فترات منذ كاف إنل الملكد مف ولكف
 :يإلتي ما المواوع هذا في طر ت التي اآلرا 

   بػػػمد اسػػػتيطاف فػػػي السػػػومرييف سػػػبقوا ربمػػػا الجػػػزرييف أف إلػػػ  ي ػػػير  :األول الررري 
ف  سومر  الجزريػ  الموجػات سػكف أف إلػ  استنادا ذلؾ عم  أكدوا ثيفالبا  بعض وا 
 واالتاػاؿ الرافديف بمد جنوبي مف الا را  لقرب طبيعي أمر الرافديف بمد جنوب
ف. فيػػػل دفمػػػت الػػػذي الو ػػػت ت ديػػػد الاػػػعوب  مػػػف ولكػػػف بين مػػػا  الممػػػػوؾ جػػػداوؿ وا 

 الطوفػاف  بػؿ ما السػ مف المموكي  في ا نزلت مدين  أوؿ بعّدها أريدو تذكر السومري 
 وربما جزري  اي  لل االسـ ونجد( أالكار -ألولـ  وهما في ا ممكيف أوؿ أسـ وتذكر
 واإلداريػػ  القياديػػ  المكانػػ  عػػف فاػػمً  سػػكان ا بػػيف الجػػزري والتػػإلثير بػػالوجود يػػو ي

ف  فص أسـ ولكف لمجزرييف  مو ا إف كما. ذلؾ عم  كافياً  دليمً  ليس ممكاً  كاف وا 
 سػػومر بػػمد جنػػوب أ اػػ  فػػي اليػػرات ن ػػر مػػف ال ربػػي الجانػػب عمػػ  (اريػػدو مدينػػ 
 مػػرور عمػػ  وم ػػجا التجػػاري مركزهػػا  ػػوة مػػف يزيػػد العربيػػ  الجزيػػرة  ػػبل مػػف و رب ػػا
ـ   ومف في ا القوافؿ  ممػوؾ أسػما  وترينػا.  الجزري بالعنار تإلثرها ا تماؿ مف يزيد ث
 الممػػػػػوؾ جػػػػداوؿ سػػػػبب   كمػػػػوا الػػػػذيف ممكػػػػاً ( 22  عػػػػددهـ البػػػػال  (كػػػػيش  مدينػػػػ 

   ػالومو  كمػبـ  مثػؿ أسـ( 12 وعددها جزري  أسما  في ا إف الطوفاف بعد السومري 
 .(24 السومري  والر ـ ا لواح في جزري  أعمـ أسما  جانب إل   (الخ...... أربئوـ

   عاػػػر فػػػي الرسػػػوبي السػػػ ؿ دفمػػػوا  ػػػد كػػػانوا الجػػػزرييف بػػػإلف يقػػػوؿ  :الثررري   الررري 
 ظ ػػػػرت إذ  اليفػػػػار اػػػػناع  فػػػػي ت ييػػػػر  ػػػػدوث عمػػػػ  ذلػػػػؾ فػػػػي واعتمػػػػدوا الوركػػػػا 
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 ال ػػمالي  الج ػػات تػػإلثيرات ت مػػؿ وكانػػت العاػػر ذلػػؾ فػػي جديػػدة ففاريػػ  اػػناعات
 .(25 الجزري  العناار مف أي وال ربي 

 ا  ػفاص أسػما  فػإف الرافػديف بػمد إلػ  ا  ػواـ هػذل دفػوؿ تػإلريخ كاف وم ما
 من ػا ويبػدو السػمالت فجػر عاػر فػمؿ المدونػ  الناػوص بعػض في تظ ر الجزري 

 هػػو أفػػر مو ػػا وفػػي (كػػيش  منطقػػ  أهم ػػا مػػف مفتميػػ  منػػاطؽ فػػي كػػاف انت ػػارهـ إف
 إلػػ  واسػػتنادا  القادسػػي  م افظػػ  فػػي نيػػر مدينػػ  مو ػػا  ػػرب (الاػػمبيخ أبػػو  تػػؿ مو ػػا

 مػػف ال البيػػ  ي ػػكموف أاػػب وا أن ػػـ ي ػػرى ا ولػػ  الوثػػائؽ وبعػػض مػػاري مدينػػ  ناػػوص
 واف من ـ االكديوف واال وريوف واالموريوف.. الرافديف بمد غربو   ماؿ سكاف

وهنػػػػاؾ فاػػػػم عػػػػف هػػػػذيف العناػػػػريف الرئيسػػػػييف أ ػػػػواـ أفػػػػرى دفمػػػػت العػػػػراؽ 
واستوطنت فيل وتإلثرت بال اارة العرا ي  المتمدنػ  وأفػذت من ػا عادات ػا و تػ  ديانت ػا 

فػي المجتمػا ولػذلؾ كػاف وأسػما   ل ت ػا أي أن ػـ ا تبسػوا العنااػر ال اػاري  وانػدمجوا 
تػػػإلثيرهـ أمػػػا معػػػدوما أو اػػػئيم جػػػدا  تػػػ  أن ػػػـ كتبػػػوا وثػػػائق ـ بالم ػػػ  االكديػػػ  وبػػػالفط 
المسماري وأاافوا أسمائ ـ إل  جداوؿ المموؾ المتعااريف كػؿ ذلػؾ يػدؿ عمػ  عظمػ  
و ػػػوة ال اػػػارة العرا يػػػ  بكػػػؿ أ ػػػكال ا وتنوع ػػػا والتػػػي امتػػػازت بالديمومػػػ  واالسػػػتمراري  

 ابرزها : ػ (26 ي التاريف
 السوباريوى:-1

 عػف أمػا الػبمد فػارج أ ػواـ بعػدة العاػور أ ػدـ منػذ الرافػديف بػمد سكاف أتاؿ
 بػػمد  اػػارة فػػي ـ فػػإلثرت ا سػػيار أو ال ػػزو أو اليتػػوح أو التجاريػػ  االتاػػاالت طريػػؽ
 نيسػ ا  ال اػارة  هػذل مػوطف إلػ  ا  ػواـ هػذل بعػض وت م ػؿ  في ػا أثػروا كمػا الرافديف

 الماػػػادر فػػػي عرفػػػوا مػػػف ا  ػػػواـ هػػػلال  ومػػػف الرافػػػديف بػػػمد سػػػكاف تركيػػػب فػػػي فموافػػػد
 السػػمالت فجػػر عاػػر منػػذ ا  ػػواـ هػػلال  ذكػػر بػػدأ و ػػد  (السػػوباريوف  بإلسػػـ المسػػماري 

 لجػػش  ػػاكـ كتابػػات فػػي مػػرة إلوؿ ذكػػرهـ يػػرد  يػػث ـ .ؽ الثالػػث ا لػػؼ منتاػػؼ فػػي
 .(27 (إيإلناتـ 
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 فػي  يػؿ مػا وكؿ اآلف ل د معروف  غير ف ي  ـول ت السوبارييف أاؿ عف أما
 هػػػلال  أسػػػتوطف و ػػػد أوربيػػػ   ال نػػػدو أو الجزريػػػ  الم ػػػات عائمػػػ  مػػػف ليسػػػت أن ػػػا ل ػػػت ـ
 موطن ـ امف تقا وكانت  دجم  و ر ي العميا الجزيرة منطق  في الرافديف بمد  مالي
  الثالػث ا لػؼ فػي اآل ػورييف هجػرة  بػؿ وذلػؾ (أ ػور بمد  بعد فيما عرفت التي البمد

 وكػػاف  دجمػ   ػر ي الجبميػ  المنػاطؽ إلػ  السػوبارييف مػف ا كبػر القسػـ أزا ػوا إذ  ـ.ؽ
  ل ػ  بين ػا مػف اآل ػوري  الثقافػ  فػي دفمػت و اػاري  ل ويػ  طيييػ  تػإلثيرات لمسػوبارييف

 .(28 والموا ا المدف بعض وأسما 
 الكوجيوى :-2

ط جبػػاؿ زاكػػروس وهمػػداف بعػػد وهػػـ ا ػػواـ بربريػػ  نز ػػت مػػف منػػاطق ـ فػػي أواسػػ
 2230 -2254كالي ػػػػاري  – ػػػػار  اػػػػعؼ الدولػػػػ  االكديػػػػ  فػػػػي ع ػػػػد  فػػػػر مموك ػػػػا 

 .(29    كموا العراؽ  راب  القرف(ؽ.ـ
 الكشيوى :-3

قػد غػػزت العػراؽ فػػي أوافػر العاػػر البػابمي القػػديـ أ ػواـ جػػا ت مػف ال ػػرؽ أو ل
ديػػػدة داـ  كم ػػػا زهػػػا  مػػػف ال ػػػماؿ ال ػػػر ي عرفػػػوا بالك ػػػييف. أسسػػػوا سػػػمل   اكمػػػ  ج
الػػذي يعػػد مػػف العاػػور  فمسػػ   ػػروف. و ػػد عػػرؼ هػػذا الع ػػد بالعاػػر البػػابمي الوسػػيط

لـ يفمؼ لنا الك ػيوف وثػائؽ أو سػجمت تاريفيػ  بم ػت ـ ا اػمي   المظمم  في العراؽ.
نما استعمموا ل   بمد بابؿ. ويبدو أن ـ  د تفّموا عف ديانت ـ التي كانوا عمي ا ليعتنقوا  وا 

 ػػرب ب ػػداد ال اليػػ   و ػػد أسسػػوا فػػي منتاػػؼ ع ػػدهـ عااػػم  جديػػدة لديانػػ  البابميػػ .ا
 .(30 كوريكالزو( أي مدين  الممؾ الك ي كوريكالزو -عرفت باسـ  دور
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 :(احلوريوى )امليحاًيوى-4
وهـ أ واـ مف بمد القو از نز ت إل  بمد الرافديف في العار اآل وري القديـ 

وظ ػػور  ػػوى جديػػدة وان يػػار أفػػرى وأسسػػوا ل ػػـ مممكػػ  فػػي  بعػػد  ػػدوث ت يػػرات إ ميميػػ 
( ومػدوا كػـ جنػوب غػرب مدينػ  كركػوؾ  اليػا 12 وتقػا عمػ  بعػد  نوزي  يورغػاف تبػ (

نيوذهـ لت مؿ مناطؽ واسع   ت  ب يرة واف فػي ا نااػوؿ ومعموماتنػا عػف الميتػانييف 
م  إلػػػػ  مرسػػػػ (تػػػػؿ العمارنػػػػ  مسػػػػتمدة مػػػػف الناػػػػوص المكت ػػػػي  فػػػػي ماػػػػر فػػػػي مو ػػػػا 

وهي رسائؿ مدون  بالفط المسػماري والم ػ  االكديػ  والتػي  (افناتوف اليرعوف الماري 
 .(31 كانت الم   الدبموماسي   نذاؾ

 : قدمياً  العراق إجنازات: رابعاً 
 كانػت إن ػا القػوؿ يمكػف القػديـ العػراؽ في ال اارات أول  ن و  إل  انتقمنا إذا

 فمػف. العراؽ وجنوبي وسط في الطبيعي  البيئ  ما تياعم ـ في ا وائؿ العرا ييف بج ود
 بالسػيطرة إال يػتـ ال كػاف الػذي الػري عمػ  العػراؽ دومػا فػي تعتمد الزراع  أف المعروؼ

 فػي ا سػاس الدعامػ  كػاف -معػروؼ هػو كمػا -الػري إف. السػدود وا  امػ  ا ن ػار عمػ 
 اال تاادي . ال ياة

 ظ ػػرت  ػػد العػػالـ فػػي المّدونػػ  اال ػػرائ أولػػ  أف لمجميػػا المعروفػػ  ا مػػور ومػػف
 القػػػوانيف ظ ػػػور عمػػػ   ػػػاطا ب ػػػكؿ يػػػدؿ مػػػا اإل ػػػارات مػػػف وهنػػػاؾ  القػػػديـ العػػػراؽ فػػػي

 الج ػود أولػ  تكػف لػـ القديـ العراؽ في ال رائا إف. السمالت فجر عاور في المدون 
 وبم ػػػ  عممػػػي بإلسػػػموب دّونػػػت إن ػػػا بػػػؿ ف سػػػب االجتماعيػػػ  ال يػػػاة تنظػػػيـ فػػػي الب ػػػري 
 تتعرض ال المدني  ال لوف عم  مقتارة متسمسم  مواد ب يئ   وانيف إن ا. د يق   انوني 

 .(32  ي  في لمعبادات
با تراـ القانوف والنظاـ أف تاوروا الكوف  سكاف العراؽ القديـ وكاف مف تمّسؾ

كمل عم  هيئ  مممك  ت كم ا اآلل   يتجم  في ا مبػدأ الطاعػ  وبفااػ  طاعػ  القػوانيف 
 .(33 أنظم  المجتما وأعرافل ال ي ي  والمدون  والسير بموجب
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ثمػػرات ال اػػارة النااػػج  تمػػؾ ن ػػو  الاػػناعات ا ولػػ  وكػػذلؾ التجػػارة  ومػػف
وبفاا  التجارة الفارجي  لجمب المواد الفاـ التي اعتمدت عمي ا تمؾ الاناعات. وما 

واآلداب اػا ب ا مػػف تقػػدـ العمػػـو الاػػناعي  وفػي العمػػـو الريااػػي  واليمػػؾ وعمػػـ الكػػوف 
 .(34 واليمسي 

ولم يػػاظ عمػػ  هػػذل المنجػػزات   االسػػتقرار وا مػػف فػػي الػػبمد ت قيػػؽ وفػػي سػػبيؿ
وجػود  كومػات  ويػ  مسػتقرة. وكػاف الممػؾ فػي  والمكاسب العظيم  كػاف مػف الاػروري
عدت سػمطتل التنييذيػ  والت ػريعي  مسػتمدة ب ػكؿ  العراؽ القديـ عم  رأس السمط   يث

ف ػو الػذي كػاف يتػول   يػادة الجػيش و ػت ال ػرب  يػث   الػبمد مبا ر مف اآلل   ل كػـ
وكػذلؾ تػوفير الوسػائؿ الكييمػ  التػي   أف مف أول  واجباتل الم افظ  عم   دود الػوطف

تسػػاعد الػػبمد عمػػ  الرفػػا  اال تاػػادي عػػف طريػػؽ تنييػػذ الم ػػاريا ال يويػػ  العامػػ  مثػػؿ 
لقػػد فمّػػؼ الكثيػػر مػػف الممػػوؾ  ل ػػ . يػػر القنػػوات وا ن ػػار وبنػػا  المعابػػد تقّربػػا إلػػ  اآل

بعا ـ  د اّور نيسل وهو  العرا ييف القدما  مذثر كتابي  أكدوا في ا ما ذكرنال  ت  أف
وبفااػ  بنػا   ي مؿ سمؿ التراب واآلجر رمز  يامػل بتنييػذ الم ػاريا العمرانيػ  الكبػرى

ل يػاة العامػ  ون ػر  رعوا القوانيف في سػبيؿ تنظػيـ ا والكثير من ـ المعابد تقربا لآلل  .
العػػػدؿ بػػػيف الرعيػػػ  وظ ػػػرت ال اجػػػ  الػػػ  التوسػػػا وال اػػػوؿ عمػػػ  أرااػػػي فاػػػب  أو 
ماادر لمميال أو السيطرة عم  طرؽ التجارة فتبمػورت فكػرة الو ػدة الوطنيػ  وسػع  إلػ  
ت قيق ػػا ممػػوؾ وأمػػرا  ومنػػذ عاػػر فجػػر السػػمالت ومػػف تمػػؾ الم ػػاوالت التػػي  ػػاـ بم ػػا 

. وعم  الرغـ مف ف مل إال (35 (لوكاؿ زاكيزي الوركا  الرابع   ممؾ اوما وملسس سمل 
إف م اولتل فت ت الباب لم اوالت أفػرى وت ققػت الو ػدة الوطنيػ  لمػدف العػراؽ القػديـ 

أتاػػ  جميػػا اف القػػوة  (ؽ.ـ 2371سػػرجوف االكػػدي / عمػػ  يػػد ملسػػس الدولػػ  االكديػػ  
جػػػيش نظػػػامي كبيػػػر ل مايػػػ   بالو ػػػدة فػػػزادت ماػػػادر الدولػػػ  الماديػػػ  والب ػػػري  وتإلسػػػس

 دود العراؽ ال  دود الدويمت المتنازع   ت  واؿ إل  الب ر المتوسط واسس هناؾ 
مسػػتعمرات اكديػػ  فػػي كبػػدوكيا وأبرمػػت المعاهػػدات لكػػف عمػػ  أسػػاس القػػوة تممػػي الدولػػ  
القويػػػ   ػػػروط ا كمػػػا هػػػو اليػػػـو فانتاػػػر االكػػػديوف ناػػػرا تمػػػو اآلفػػػر لكػػػف ذلػػػؾ انت ػػػ  

 –  ار مط  المركزي  في اكد في ع د  فر مموك ا كما ذكرت سابقا بسبب اعؼ الس
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سقطت اكد عم  يد الكوتيػوف .وبعػدل ت ققػت عمػ  يػد  (ؽ.ـ 2230-2254/كالي اري
رابػػي ممػػؾ بابػػؿ مػػف العاػػر البػػابمي القػػديـ بعػػد  اػػا ل عمػػ  ممالػػؾ أ ػػنونا فػػي  - مػػو

ري فػي الجنػوب وأسػس ال رؽ وماري في ال رب وأ ور في ال ماؿ وسمل  القطػر الب ػ
 كمػػا مركزيػػا  ويػػا  ػػرع القػػوانيف والتػػي  ػػممت كػػؿ نػػوا ي ال يػػاة  وت ققػػت الو ػػدة فػػي 
العار اآل وري ال ػديث و فرهػا فػي العاػر البػابمي ال ػديث  ومػف كػؿ مػا سػبؽ نجػد 
كيػػؼ اف الممػػػوؾ وال كػػػاـ فػػػي بػػػمد الرافػػػديف وعمػػ  مػػػر العاػػػور عرفػػػوا أهميػػػ  الو ػػػدة 

رااػػػػػي وو ػػػػػدة السػػػػػكاف عمػػػػػ  افػػػػػتمؼ انتمػػػػػا ات ـ وأاػػػػػول ـ والو ػػػػػدة هػػػػػي و ػػػػػدة ا 
فانا روا ما بعا ـ الػبعض مكػونيف مثػاال لمو ػدة ال لمير ػ   تػ  أف القػوانيف  ػممت 
 تػػػ  طبقػػػ  العبيػػػد لاػػػػماف  قػػػو  ـ ومنػػػا االعتػػػدا  عمػػػػي ـ أي كونػػػوا مجتمعػػػا مػػػػدنيا 

االت ال يػػاة واػػؿ إليػػل فػػي مجػػمت اػػرا وغػػدا رافػػدا لم اػػارة الب ػػري  فػػي العػػالـ بمػػا 
 .كاف 

 331-539بعػػدها سػػقط العػػراؽ ت ػػت  كػػـ وسػػيطرة اال ػػتمؿ االفمينػػي عػػاـ 
ؽ.ـ ودفؿ عار جديػد هػو عاػر اال ػتمؿ ا جنبػي بسػبب اػعؼ السػمط  والتيكػؾ 
والاػػراع بػػيف نبونائيػػد  فػػر ممػػوؾ بابػػؿ مػػا الك نػػ  فػػي بابػػؿ ك نػػ  اإللػػل مػػردوخ بسػػبب 

خ اإللػل القػومي لمبػابمييف وبطػؿ  اػ  الفميقػ  إلػ  اإللل مردو  ت يير العبادة في بابؿ مف
فتير ت الو دة وبدأ الي ود بناب المكائد  فتػذمروا مػا ا فمينيػيف فػي  (سيف الل القمر

إيػراف اػد بابػؿ و ػػاموا بيػت  بوابػات  مدينػػ  بابػؿ لػيم فػػدفم ا كػورش االفمينػي بجي ػػل 
رثي و الساسػػاني(  وانت ػػ  بػػدوف مقاومػػ  تػػذكر  تمهػػا اال ػػتمؿ ا جنبػػي السػػمو ي فػػالي

لم جػػػػرة  15عاػػػػر اال ػػػػتمؿ ا جنبػػػػي باليتو ػػػػات اإلسػػػػممي  وتػػػػـ فػػػػت  العػػػػراؽ سػػػػن  
ميمدي بعػد االنتاػار فػي معركػ  القادسػي  ا ولػ  بقيػادة سػعد بػف أبػي  636والموافؽ 
يراف وبمد السند وال ندو اص    .(36 ( وانطمقت منل اليتو ات إل  ال اـ وا 

مر م  جديدة ت ػت رايػ  اإلسػمـ وأن ػإلت عمػ  أراػل مػدف  دفؿ العراؽ بعدها
جديػػػػدة مثػػػػؿ الباػػػػرة والكوفػػػػ  ومػػػػف ثػػػػـ عاػػػػر الفمفػػػػ  ا مويػػػػ   تػػػػ  أاػػػػب ت مقػػػػرا 

ميمدي وأن إلت مدين  ب داد 753لم جرة الموافؽ  132وعاام  لمفمف  العباسي  عاـ 
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لم ػعرا  والعمػـو  المدورة بإلمر مف الفميي  جعير المناػور لتاػب  مػمذا لمعممػا  ومنبػرا
 .(37 كاف 

 عػػاـ ب ػػداد وبعػػد سػػقوط الفمفػػ  اإلسػػممي  تػػاريخ امتػػداد عمػػ  العػػراؽ كمػػا أف
 يعػػػػرؼ لػػػػـ ـ  2003 عػػػػاـ ا مريكػػػاف لمعػػػػراؽ ا ػػػػتمؿ و تػػػػ  الم ػػػػوؿ بإليػػػدي ـ1258
  بإل كال ا اإلداري  التقسيمات عرؼ بؿ.. طائيي أو ديني أو عر ي أساس عم  االنقساـ
 موّ ػػدًا منػػذ بمػػداً  العػػراؽ باعتبػػار( اإلداريػػ  ا  ػػاليـ  الواليػػات نظػػاـ وفاواػػا المفتميػػ 

 السػػمطاف تإلسيسػػل ورا  كػػاف الػػذي ال ػػرؽ نظػػاـ اػػمف يت ػػّكؿ العػػراؽ وجػػدنا لقػػد القػػدـ
 والباػػرة  والمواػػؿ ب ػػداد الػػثمث الكبػػرى والياتػػل إلػػ  العػػراؽ بتقسػػيـ القػػانوني سػػميماف

 كانػت ال قبػ  تمػؾ وفػمؿ البريطػاني  اال ػتمؿ  تػ  دامػت التػي اإلداري  ا  اليـ وهي
 ولقػد.. واليػرات دجمػ  مػف كػؿ يربط ا التي الثمث الواليات بيف م ترك  العراؽ ماال 
 أي( ال اػػر  المتمػػدنيف العػػرا ييف عنػػد المواطنػػ  مي ػػوـ وتّرسػػخ العرا يػػ  الػػروح تّعػػززت
 وفاػػػائص ألوانػػػل  ـواكتسػػػاب فيػػػل وتػػػوطن ـ لػػػل واليػػػت ـ المكػػػاف فػػػي اسػػػتقرارهـ: بمعنػػػ 
 عا ػػوا التػػي بيئػػت ـ عػػف فاػػم ـ يمكػػف ال ب يػػث وسػػماتل  فاائاػػل مكتسػػبيف.. بيئتػػل
 العثمػانييف ا تػراؾ عف ال الي ب كمل العراؽ بريطانيا ورثت لقد. أجياؿ بعد أجياال في ا

 فػػػػاف وعميػػػػل . التاريفيػػػػ  ب ػػػػدودها الػػػػثمث بوالياتػػػػل  ػػػػروف أربعػػػػ  العػػػػراؽ  كمػػػػوا الػػػػذيف
 تاػػمنت ا التػػي م ػػكمت ا بكػػؿ إيػػراف مػػا العػػراؽ و ػػدود الواليػػات  ػػدود ورثػػت بريطانيػػا

 اليػوـ ذاكرتنػا ينيػا بمػا نفػرج أف مػلمم..  ػروف فمسػ  امتداد عم  عقدت معاهدة 15
عبر و مف  مبيّت  تّوج ات مف هناؾ كاف م ما أبدا مع ا الت اوف وال يمكف..   معاف ِ 

 .(38 العالـ كؿ يدركل أف البد وهذا العراؽ اسمل وطف لتقسيـ
 امتػػػداد عمػػػ  فقػػػط كانػػػت إداريػػػ  أف التقسػػػيمات فػػػي العػػػراؽ :وخالصرررل ال رررول

 مثػػؿ التقسػػيمات ال اليػػ  / الم افظػػات واال اػػي  والنػػوا ي( وهػػي إداريػػ  ب تػػ   التػػاريخ
 ومػف  المػدف فػي العػراؽ القػديـ بت ػكيؿ بػد ا عر يػ   وميػ  أو طائييػ  أو ديني  تكف ولـ
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فػي فتػرة  (ا لويػ   والسػناجؽ بالواليات ظؿ الفمف  اإلسممي  ومرورا ا ماار في: ثـّ
 .(40 والنوا ي في العار ال ديث وا  اي  بالم افظات وانت ا   (39 ال كـ العثماني
 فيػػػػػل تتّ ػػػػػكؿ  تػػػػػ  متاػػػػػارع  وأجػػػػػزا  مبعثػػػػػرة لػػػػػيس أ ػػػػػاليـ العػػػػػراؽ  إف  كمػػػػا

 كانػػت م مػػا العػػراؽ فػػي تن ػػإل ياتفيػػدرال أي بػػإلف أ ػػير أف البػػد وهنػػا! ات اديػػ  فيػػدراليات
 ال متنػاثرة أجػزا  إل  العراؽ سيقسـ ذلؾ فاف  " الوطني "  باسـ وتتكمـ دستوري  ا جندة
 وال. جيرانػػل مػػا سػػافف تػػاريخ لػػل العػػراؽ بػػإلف نػػدرؾ ون ػػف عمي ػػا  السػػيطرة أبػػدا يمكػػف
رغـ مف أن ـ عم  ال عم  أرااي ـ وأبنا   عب ـ  فيدراليات ت كيؿ أبدا يتقبموا أف يمكف

 إذاً  .العػػػراؽ فكيػػػاهـ عبثػػػا و سػػػدا مثػػػؿ تاريفػػػا وج رافيػػػ  مو ػػػدة ومتماسػػػك  ال يمتمكػػػوف
 أنيس ـي العرا ييف  بؿ ومف العراؽ لتقسيـ المجنوف السعي هذا فمماذا

 متماسك   وي . ج رافي  كوف و دة اعمموا أف العراؽ وعم  مر التاريخ
 ي ػػافظ أف اليػػوـ العػػالـ و مػػب القػػديـ العػػالـ  مػػب يع ػػد الػػذي لمعػػراؽ يمكػػف فكيػػؼ

 عمػ  عػاش كمػا إداريػ  وأ ػكاؿ اطػر اػمف لػيس ذاتل عم  انقسـ إف استراتيجيتل عم 
 الم ميػ  والفاواػيات والطوائػؼ ا عػراؽ اسػتفدمت إف أمػا.. السػنيف  الؼ منذ ذلؾ
 اسػػتراتيجيتل لػػيس العػػراؽ ييقػػد فسػػوؼ فيدراليػػ   م افظػػات أو ا اليمػػا العػػراؽ تقسػػيـ فػػي

أمػػراض اجتماعيػػ    مػػف اليػػوـ يعػػاني وهػػو فاواػػا  وكيانػػل مكانتػػل  تػػ  بػػؿ  سػػب 
 وال مبػػدأ مسػػإلل  إن ػػا بػػؿ عاديػػا  بنػػدا ليسػػت الييدراليػػ  أف عػػف نػػاهيكـ وفكريػػ  فطيػػرة 

 .تطبيقل عم  مجمعيف العرا ييف كؿ إف اعتقد

 الع ػريف القرف امتداد عم  زعمالل أبدا يي مل لـ العراؽ إف أفيرة كمم  مف البد :و خييا
 وج رافيػػ  تاريفيػػ  فاواػػيات مػػف لػػل لمػػا والع ػػريف الوا ػػد القػػرف فػػي ب ػػـ ل ػػؽ ومػػف

 و كومػػات فيػػدراليات إلػػ  مقسػػّما يكػػوف أف يمكنػػل ال كمػػا.. أنيػػا لػػـ يػػدركوها واػػ ناها
 والتاريفيػػػ  الج رافيػػػ  العػػػراؽ  يػػػاة واف كثيػػػرا  فيػػػل المركػػػز سياػػػعؼ ذلػػػؾ  ف م مّيػػػ 

 إذ ات اديػ  اي   بإلي العيش يمكنل ال العراؽ إف.. المركز  ياة  عم تقوـ وال ااري 
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مػػؽ ننػػي.  ت ػػديات اليػػوـ مػػف أ ػػوى  ػػوي وهػػو ا ولػػ  بداياتػػل منػػذ مو ػػّدا ف   كػػؿ أنا ػػد وا 
 اعتز الذي هذا بوطن ـ بؿ بإلنيس ـ ف سب  ليس سييعمونل ما إل  يتنب وا أف العرا ييف

 اآلفروفي يتقاسمل اعييا يريدونل ف ؿ. والم دثيف القدما  بل
لػػذلؾ يتوجػػب عمينػػا أف نقػػؼ إلػػ  جانػػب العػػراؽ بمػػد التػػاريخ وال اػػارة والو ػػدة 

 والم افظػػػػػات ا  ػػػػػاليـ تعطػػػػػي"  فيػػػػػدراليات"  أسػػػػػاس عمػػػػػ  العػػػػػراؽ تقسػػػػػيـ وأف نػػػػػرفض
 تيتيػػت هػػذا فػػاف اػػم يات  مػػف ل ػػا يتػػوفر بمػػا تعمػػؿ كػػؿ م ميػػ   كومػػات اػػم يات

 .يفلتار  في مرة و وؿ العراؽ  لو دة
 الكبيػرة وبعػدا تاريفيػا العػراؽ لمعػاني مي ومػا  ػّدمت  ػد أكػوف أتمن  أف :ختييي

ب ػا لمواج ػ   نمػر التي التاريفي  الاعب  المر م  هذل مثؿ في إليل ال اج  بإلمس ن ف
الت ػػػػديات الفارجيػػػػ  والدافميػػػػ  ولنقػػػػؼ اػػػػيا وا ػػػػدا فإلعػػػػدا  ا مػػػػس هػػػػـ نيسػػػػ ـ اليػػػػـو 

ثؿ العقدة ا زلي  ل ـ سياسيا ودينيا وا تااديا و اػاريا يترباوف السو  لمعراؽ  نل يم
. 
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 املصادر واهلواهش:
                                                      

 تػػػاريخ فػػػي الػػػوجيز: ا وؿ الجػػػز   القديمػػػ   ال اػػػارات تػػػاريخ فػػػي مقدمػػػ .  طػػػل  بػػػا ر (1 
 العػػػراؽ. قػػػيت  الػػػدباغ: ينظػػػر وكػػػذلؾ. 44 ص  1986 ب ػػػداد   الرافػػػديف  وادي  اػػػارة

 .21 ص  1983 ب داد  التاريخ في العراؽ  التاريخ  بؿ ما عاور في
 .46  ص 1986با ر  طل . ب داد   (2 

  ب ػػػداد  1ج.  العػػػراؽ  اػػػارة  واإلنسػػػاف الطبيعيػػػ  البيئػػػ .  تقػػػي  الػػػدباغ: ينظػػػر وكػػػذلؾ
 .17 ص   1985

 3) Charpin D. The History of Ancient Mesopotamia: Civilizations 

of the Ancient Near East  New York  2000  V.2  Part 5.P.808. 
 . 22ص    1983تقي .  وكذلؾ ينظر :  الدباغ

  المثنػػ  م افظػػ  مركػػز السػػماوة مدينػػ  جنػػوب( كػػـ 30  مسػػاف  عمػػ  الوركػػا  مدينػػ  تقػػا (4 
 نقػػب  (مربػػا متػػر كيمػػو 7  مسػػا ت ا تبمػػ  ومرتيعػػات تػػمؿ مجموعػػ  مػػف المدينػػ  تتكػػوف
  تػ  وأسػتمر( لػوفتس  برئاسػ  البريطانيػ  البعثػ   بؿ مف 1849عاـ في مرة  وؿ المو ا
 يوليػػػوس  برئاسػػػ  ا لمانيػػػ  البعثػػػ   بػػػؿ مػػػف المو ػػػا نقػػػب 1856عػػػاـ وفػػػي  1854عػػػاـ

 عػاـ  تػ ( لنػزف  ثػـ( نولدكػل  برئاسػ  1928عاـ أفرى مرة التنقيبات واستإلنيت  (يورداف
 تػػػػػاريخ أرجػػػػػا التنقيبػػػػػات نتػػػػػائج فػػػػػمؿ ومػػػػػف عديػػػػػدة اتطبقػػػػػ التنقيبػػػػػات ك ػػػػػيت  1964

  السػمو ي  اليتػرة و تػ  ـ.ؽ الفػامس ا لػؼ فػي العبيػد عاػر إلػ  المدينػ  في االستيطاف
 ربمػا أو سػكني ببيػت تمثمػت السػمالت فجػر عاػر إلػ  تعود بنائي  بقايا عف الك ؼ وتـ

 بػالجص مممطػ  جػدران او  الم ػدب المسػتوي بػالمبف م ػيد الوركػا   كػاـ   د  اراً  يكوف
 لػػػرأس تمثػػػاؿ عمػػػ  ال ػػػرؼ أ ػػػد فػػػي  العثػػػور وتػػػـ العرياػػػ  ا عمػػػدة مػػػف بإلفػػػاريز ومزينػػػ 
 انانػػػا معبػػػد بقايػػػا عمػػػ  العثػػػور تػػػـ كمػػػا  الجيػػػري ال جػػػر مػػػف ماػػػنوع  ر بػػػ  مػػػا فػػػروؼ

 المسػػػػتوي بػػػػالمبف م ػػػػيد السػػػػمالت فجػػػػر عاػػػػر إلػػػػ  تعػػػػود التػػػػي الطبقػػػػ  مػػػػف( ع ػػػػتار 
 فجػػػر عاػػػر إلػػػ  جميع ػػػا تعػػػود التػػػي ا بنيػػػ  مػػػف طبقػػػات أربعػػػ  عػػػف فاػػػم  الم ػػػدب

 السمالت.
 .14ص    1986با ر  طل .  (5 

  6) Roaf  M.  Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near 

East Oxford  2003  P. 78. 

  7) Postgate  J.N.  Early Mesopotamia  New York  2003  P. 22. 
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 8)  Kurt  Amelie .  The Ancient near East  New York  2002  P.27. 

 .24ص    1979المواؿ    سميماف عامر ترجم   بايؿ عظم  ساكز  هاري . (9 
 .24ص    المادر نيسل (10 

 وكذلؾ ينظر :
Brinkman  J.A.  Mesopotamia chronology of the historical 

period  Chicago  1977  P. 33 

 -173 ص   1986 ب ػػػػداد]   سػػػػيف عمػػػػواف  سػػػػيف  ترجمػػػػ   القػػػػديـ راؽالعػػػػ  .جػػػػورجج رو (11 
178. 

  1983ب ػػداد  التػػاريخ  فػػي العػػراؽ وا كػػديوف  السػػومريوف. الوا ػػد عبػػد فااػػؿ عمػػي  (12 
 .226 ص

. نػػوح اػػموئيؿ  كريمػػر وكػػذلؾ ينظػػر :  119 ص  1986.جػػورج  وكػػذلؾ ينظػػر: رو
  الكويػػػػػػت  الػػػػػػوائمي فياػػػػػػؿ  ترجمػػػػػػ   وفاائاػػػػػػ ـ و اػػػػػػارت ـ تػػػػػػاريف ـ  السػػػػػػومريوف

 .3ص  .1973

 13)  Labat  R.  Manual D Epigraphic Akkadienne  Paris  1976  
P.312  461. 

 .51ص  1979.هاري  ساكز (14 

 ل ػػػ  لجعم ػػا منػػل م اولػػػ  فػػي ـ1979عػػاـ ا لمػػاف أ ػػػد أبتػػدع ا ل ػػ  هػػي( اليوالبػػػؾ  (15 
 (Puk  و عػالـ بمعنػ  هػي و( Vola  ا لمػاني الكمم  أاؿ ذلؾ إل  ت ير كما عالمي 
 .ال رض ل ذا  ط تستعمؿ لـ و القبوؿ تمق  لـ إن ا غير كمـ بمعن 

 16)  Otten C.M.   Note on the Cemetery of Eridu   Sumer Vol.4  1948 

 P. 12. 
  1975  ب ػػػػداد  ال اػػػػاري وتػػػػراث ـ السػػػػومريوف .سػػػػعيد سػػػػامي  وكػػػػذلؾ ينظر:ا  مػػػػد

 .15ص
 .26ص  1986  ب داد  التوراة إل  سومر ألواح مف. الوا د عبد فااؿ  عمي (17 
  1986 .الوا ػػػػػد عبػػػػػد فااػػػػػؿ  وكػػػػػذلؾ ينظر:عمػػػػػيج . 53 ص  1979. هػػػػػاري  سػػػػػاكز (18 

 .26 ص

 .54-53  ص  1979هاري.  ساكز (19 
  بيػػروت  جبػػرا إبػػراهيـ جبػػرا: ترجمػػ   اليمسػػي   بػػؿ مػػا.   فػػروف و  هنػػري  فرانكيػػورت (20 

 .151  ص  1960
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 :ينظر وكذلؾ ؛.66ص  1986. طل  با ر (21 
Finnegan  J.  Light from the ancient past  London  1959  P. 29 
  22) Cottrell  L.  The land of the two Rivers  London  1962  P. 42. 

  سػػػػومر مجمػػػػ   العػػػػراؽ جنػػػػوب فػػػػي السػػػػامي الوجػػػػود مممػػػػ . الكػػػػريـ عبػػػػد  اهلل عبػػػػد (23 
  ص  1983. الوا ػػػد عبػػػد فااػػػؿ  عمػػػي:ينظػػػر وكػػػذلؾ ؛.262 ص  1974 30العػػػدد
73. 

 : وكذلؾ ينظر :203  ص   1986.  جورج  رو (24 
 المجمػػا مجمػػ    السػػامي  الم ػات أـ العربيػػ : العربيػػ  الجزيػػرة ل ػات.  رفيػػؽ بػػاكزة    ممػي
 .174 -173ص   1974  العرا ي العممي

. نػوح اػموئيؿ  كريمػر  نظػر :وكػذلؾ ي ؛. 74ص  1983 الوا ػد. عبػد فااؿ  عمي (25 
 .373 ص   1973

  1983  ب ػػػداد التػػػاريخ  فػػػي العػػػراؽ القػػػديـ  البػػػابمي العاػػػر. سػػػعيد سػػػامي ا  مػػػد  (26 
 .130 -129ص

 .70ص  1974. الكريـ عبد  اهلل عبد (27 

 .79 ص   1986. طل با ر  (28 
  1980 ب ػداد   1ج القػديـ  العػراؽ  تػاريخ. طػل بػا ر : ينظػر وكػذلؾ ؛.نيسل المادر (29 

 .80 ص 

 .79-78  ص  1983عمي  فااؿ عبد الوا د.  (30 

 .103   ص  1983ا  مد  سامي سعيد.  (31 
 .5.ص 1987عامر. القانوف في العراؽ القديـ  ب داد   سميماف (32 

 .16-15  ص  1992الدباغ  تقي. اليكر الديني القديـ  ب داد   (33 
في تاريخ العمـو والمعػارؼ فػي ال اػارات القديمػ    وؿ ذلؾ ينظر : با ر  طل. موجز (34 

   ص.1980  وال اارة العربي  االسممي   جامع  ب داد
 وكػػاف  الثالثػػ  الوركػػا  سػػمل  وملسػػس( أومػػا  دويمػػ   كػػاـ  فػػر هػػو( زاَكيػػزي لوَكػػاؿ  (35 

  اإلل ػػػ كػػػاهف( بوبػػػو  لػػػل السػػػابق  والقػػػرا ة(  واوا  أبػػػول كمػػػف فقػػػد الك نػػػ  طبقػػػ  إلػػػ  ينتمػػػي
 أبيػػل أسػػـ ي ػػير كمػػا جزريػػ   اػػوؿ يعػػود ا رجػػ  عمػػ  وهػػو  أومػػا دويمػػ  إل ػػ ( نياػػابا 

 العسػكري  اليتو ػات سياسػ  الطويمػ   كمػل سػنوات فػمؿ( زاَكيػزي لوَكػاؿ  وأتبػا.ذلػؾ إل 
 واتجػل بجي ػل سػار ثـ  المجاورة المدف وبعض( أور  مدين  باتجال جنوباً  بجي ل أتجل فقد
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 مقػػراً  لػػل عااػػم  واتفػػذها( الوركػػا   دفػػؿ ثػػـ  عمي ػػا وسػػيطر( كػػيش  مدينػػ  إلػػ   ػػماالً 
 هػو وا ػد ممػؾ في ػا و كػـ  (الثالثػ  الوركػا  سػمل   هػي  اكم  سمل  في ا وأسس ل كمل

 مػػف أوؿ بػػذلؾ السػػومري .ويعد الممػػوؾ  ائمػػ  فػػي ورد كمػػا  عػػاـ 25 مػػدة( زاَكيػػزي لوَكػػاؿ 
 ولكػف  وال اػاري  السياسػي  الو ػدة عػائـد وأرسػ   الرافػديف بػمد فػي مو دة مممك  أسس

  جديػػدة ظػاهرة النيػوذ بسػط وم اولػ  السياسػي زاَكيػػزي لوَكػاؿ (نيػوذ أتسػاع ظػاهرة تكػف لػـ
 لمسيطرة. ناج   غير ولكن ا م اوالت هناؾ كانت( الوركا    اكـ( أجا  ع د فمنذ

 رجوفسػػ  الممػػؾ هػػو  فػػر  ػػوي ممػػؾ يػػد عمػػ  جػػا ت فقػػد القػػوي الممػػؾ هػػذا ن ايػػ  أمػػا
 سػػػػرجوف  الممػػػػؾ أف ويبػػػػدو( ـ.ؽ 2112 -2371  ا كديػػػػ  السػػػػمل  ملسػػػػس  (ا كػػػػدي
 لوَكػػاؿ اػػد عسػكري   ممػػ  فػي( كػػيش  مدينػ  مػػف  ػػادل جػيش تج يػػز مػف تمكػػف( ا كػدي
 و ػػاـ عمي ػػا والسػػيطرة الوركػػا (مدينػػ  ودفػػوؿ الناػػر ت قيػػؽ مػػف فمل ػػا تمكػػف  (زاَكيػػزي
  (ا كػػدي العاػػر  عميػػل أطمػؽ الرافػػديف بػػمد تػاريخ فػػي جديػػدة مر مػ  لتبػػدأ أسػػوارها ب ػدـ

 امتػدت مو دة مممك  أوؿ تإلسيس مف تمكف الذي  (ا كدي سرجوف  الممؾ هو وملسس ا
 .جنوباً  العربي الفميج  ت   ماالً  وكبدوكيا المتوسط الب ر سوا ؿ مف

 تػػػػاريخ   ػػػوؿ ذلػػػػؾ ينظػػػػر : سػػػػعيد  مليػػػػد. العػػػراؽ فػػػػمؿ عاػػػػور اال ػػػػتمؿ االجنبػػػػي (36 
 .268-235  ص  1983العراؽ  ب داد 

ب ػػداد تإلسيسػػ ا  اػػال  أ مػػد. العػػراؽ مقػػر الفمفػػ  العباسػػي     ػػوؿ ذلػػؾ ينظػػر: العمػػي (37 
 .386-363ص    1983ب داد    ونموها  تاريخ العراؽ

العػػراؽ فػػي التػػاريخ  ب ػػداد   اػػال . ال كػػـ العثمػػاني ا وؿ   ػػوؿ ذلػػؾ ينظػػر : العابػػد (38 
 .582-571  ص  1983

و كػػاظـ  عػم  موسػػ . العثمػانيوف يسػػتعيدوف ال كػػـ  اػال     ػوؿ ذلػػؾ ينظػر :العابػػد (39 
 .6026 -583  ص  1983العراؽ في التاريخ  ب داد   في العراؽ

تػػػـ   1936 لسػػػن  الرسػػػمي العرا ػػػي الػػػدليؿ ف مػػػي. م مػػػود ودرويػػػش  اليػػػاهو  دنكػػػور  (40 
 .1937 ت ريرل في ب داد 

623 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( الدنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 نظم المعلومات 
 الجغرافية وتطبيقاتها

 اجلغرافية جمبل يف وجطبيقبجهب اجلغرافية املعهىيبت َظى
 انبيئية وآثبرِ انطبية

ــود.د.م.أ ــادة محمــــ ــال  حمــــ                                   صــــ
 ن

ــد.م.م  ــ  عبــ ــ  الحــ ــادة خلــ                                                             حمــ

 ن
 االداب/قدم تكريت/كلية جامعة

                                  التطبيقية الجغرافية
 ن

 االداب/قدم تكريت/كلية جامعة 
                                                            التطبيقية الجغرافية

 ن

 يشكهة انذراسة: 
 حديثػػػ  أسػػػ ليب الجغرافيػػػ  المعمومػػػ ت ونظػػػـ بعػػػد عػػػف االستشػػػع ر تقنيػػػ ت تعػػػد

 :أهم  المشكالت مف عددا   نق بؿ فأنه  ثـ ومف الجغرافي حثالب مج ؿ في لتن وؿ
 ليسػت العربيػ  الػدوؿ منه  الن مي  الدوؿ وخ ص  الجغرافييف مف العريض  الق عدة -1

 . تطبيق ه  ومج الت استخدامه  وطرؽ عممه  بأس ليب جيدة معرف  عمى

 بعػد فعػ واالستشع ر GIS بتقني  المعرف  عدـ مف انطالق    مع رض  جبه  وجود -2
 المنػػ ه  عػػف دف عػػ    الجغرافػػي بحػػث مجػػ ؿ تػػدخؿ ال األسػػ ليب هػػذ  إف واالعتقػػ د
 . المعت دة واألس ليب

 تطبيػػػػؽ مجػػػػ ؿ يجعػػػؿ ممػػػػ  بعػػػ  لػػػػد  مجهػػػوؿ نفسػػػػ  الطبيػػػ  الجغرافيػػػػ  مجػػػ ؿ -3
 . الشيوع قميؿ أمر في  التقني ت

 بػػػ ف يفتقػػػد الػػػذ  الػػػبع  لػػػد  (Confusion)لألمػػػور واخػػػتالط فهػػػـ عػػػدـ وجػػػود -4
 حقيقػي غيػر وهػذا ،التسمي  بحكـ الجغرافييف بع  عمى حكر هي( GIS) ي تقن

 .وفعمي    ت ريخي   

 أهذاف انذراسة: 
 فػػػي الحديثػػػ  التقنيػػػ ت لتطبيػػػؽ العديػػػدة االيج بيػػػ  اآلثػػػ ر الدراسػػػ  أهػػػداؼ تبػػػيف

 الطبيعيػػػػػ  الجغرافيػػػػػ  بموضػػػػػوع ت يتعمػػػػػؽ ومػػػػػ  ،العممػػػػػي والبحػػػػػث الجغرافيػػػػػ  مجػػػػػ الت
(Medical Geography)(1) لمتقنيتػػػػػػيف اف كيػػػػػػؼ توضػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  أهػػػػػػداؼ مػػػػػػف إذ 
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 الصػػحي  والرع يػػ  المػػر  بيئػػ  مجػػ ؿ فػػي الطبيػػ  الجغرافيػػ  بحػػوث إثػػرا  فػػي أسػػهمه 
 عمػػػى او اإلمػػػرا  بعػػػ  استئصػػػ ؿ وتحقيػػػؽ المتوطنػػػ  األمػػػرا  ومعرفػػػ  والخػػػدم ت

 فتكػ    مػرا األ اكبػر( والمالري  ،الكوليرا) راسه  وعمى ب إلمرا  اإلص ب  تقميص األقؿ
 . المر  ونواقؿ الم   بواسط  والمنقول 

 بهػػػػ  نهػػػػ  التػػػػي الدراسػػػػ ت بػػػػأهـ الجغػػػػرافييف تعريػػػػؼ الدراسػػػػ  أهػػػػداؼ ومػػػػف
 االختص صػػػ ت ك فػػػ  فػػػي الطبيػػػ  الدراسػػػ ت مػػػف االسػػػتف دة وهػػػي العػػػ لـ فػػػي أصػػػح به 
 المعمومػػػ ت نظػػػـ تقنيػػػ ت اسػػػتخداـ وخ صػػػ  الطبيػػػ  والػػػدوري ت البحػػػوث وانجػػػ ز العمميػػػ 

 . الجغرافي  صف  التحميؿ عمى يضفي الذ  المك ني البعد عف فضال   الجغرافي 
 يُهج انذراسة 

 البحػػث مػػنه  اسػػتخدـ كمػػ  الكبػػر  األقػػ ليـ فػػي التقنيػػ  الدراسػػ ت اسػػتخداـ هػػو
 تقنيػػ  اسػػتخداـ ثػػـ الطبػػي ب لج نػػب والخ صػػ  ،العالقػػ  ذات الدراسػػ ت وتحميػػؿ التػػ ريخي

 يتطػرؽ لػف ،الدراسػ  سػي ؽ وفػي والتحميمػي الطبي المج ؿ في الجغرافي  المعموم ت نظـ
 العمميػػػػػػ  ومن هجهمػػػػػػ  الدراسػػػػػػ ت وطبيعػػػػػػ  المختمفػػػػػػ  التطبيقػػػػػػ ت لشػػػػػػرح كثيػػػػػػرا   التحميػػػػػػؿ

 . الدراس  في الواردة الفني  والتعبيرات التقني ت في المستخدم 
 اجلغرافية ببنذراسة احلذيثة انحقُيبت عالقة

 اسػتخدامه  يمكف والتي ،الجغرافي  لمعموم تا نظـ اهمي  عمى عرفن  واف سبؽ
 الجغرافيػػػػ  المعمومػػػػ ت بقواعػػػػد وربطهمػػػػ  الرقميػػػػ  البي نػػػػ ت وتحميػػػػؿ الخػػػػرائط السػػػػتخراج
 . وعرضه  وتحميه  المك ني  ب لبي ن ت وربطه  وادخ له  وتخزيه  البي ن ت لتحديث

 صػػور فػي احي نػ    البي نػػ ت وتكػوف( Spatially) مك نيػ    البي نػػ ت توزيػ  بمعنػى
 .ورموز ومس ح ت كخطوط تسجؿ م  لمنطق  وصفي  خص ئص تحو  خريط 

 سريع  بصورة زاد اآللي الح سب في والبرام  التقني ت مج ؿ في التطور ولكف
 يتعمػػػؽ التػػػي المعمومػػػ ت نظػػػـ مػػػف خ صػػػ    نوعػػػ    الجغرافيػػػ  المعمومػػػ ت نظػػػـ وأصػػػبحت
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 الجغرافية وتطبيقاتها

 المدعمػ  بػ لخرائط االرتبػ ط دةشػدي الػنظـ وهػذا حقيقيػ  يوضػ  ومع لجتػ  نمػوذج بتمثيؿ
 .(2)ب لكمبيوتر

 ع مػػػػػ  بصػػػػػف  العمػػػػػوـ لمعظػػػػػـ جمػػػػػ  فوائػػػػػد تعػػػػػد الجغرافيػػػػػ  المعمومػػػػػ ت ونظػػػػػـ
 ،الجغرافيػػ  لعمػػـ ف ئػػدته  عػػف الحػػديث م قصػػرن  واذا خػػ ص بوجػػ  الجغرافيػػ  لمتطبيقػػ ت

 كػػػػرا  ف الجغرافيػػػػ  العمػػػػوـ بػػػػءثرا  تتعمػػػػؽ منهجيػػػػ  األولػػػػى الف ئػػػػدة لهػػػػذ  ثن ئيػػػػ  هنػػػػ ؾ نجػػػػد
 .(3)والتطوير التخطيط بأمور تتعمؽ عممي  تنفيذي  تطبيقي  األخر  ،ومنهج   

 ممػ  GIS تطور في اثر الطبيعي  التطبيق ت عمى البداي  في التركيز ازداد اذا
 االجتم عيػػػػػػ  الظػػػػػػ هرات لنمذجػػػػػ  من سػػػػػػب  غيػػػػػر المت حػػػػػػ  البػػػػػػرام  هػػػػػذ  معظػػػػػػـ جعػػػػػؿ

 التػػػػي االجتم عيػػػػ  الطبيػػػػ  الجوانػػػػب فػػػػي GIS بتطبيقػػػػ ت االهتمػػػػ ـ زاد اذ واالقتصػػػػ دي 
 الطبيػػػػ  الجوانػػػػب وخ صػػػػ  المهمػػػػ  البي نػػػػ ت وتمثيػػػػؿ اليوميػػػػ  وحي تػػػػ  اإلنسػػػػ ف تخػػػػص
 .(4)(Go demography) السك ني 

 ومجػػ ؿ والطبيػػ  البيئيػػ  الجغرافيػػ  وخ صػػ  المعمومػػ ت نظػػـ تقنيػػ  وصػػمت لقػػد
 عمم    وقروي  حضري  شئوف فم ذلؾ الى وم  والبمدي ت الع م  والمن ف  األس سي  البيئ 
 لحققػػت أنمػػ  ،المتقدمػػ  الػػدوؿ عمػػى فقػػط ق صػػرا   يكػػف لػػـ البدايػػ  فػػي GIS اسػػتخداـ بػػ ف
 النمػػور تعبيػػر القريػػب الم ضػػي فػػي عميهػػ  أطمػػؽ ممػػف الن ميػػ  الػػدوؿ بعػػ  بسػػرع  بهػػ 

 . األسيوي 
 وانسكبَية االجحًبعية انعهىو يف  GIS جقُية

 السػػك ني  البي نػػ ت وتحميػػؿ الجغرافيػػ  المعمومػػ ت نظػػـ تقنيػػ  فػػي االهتمػػ ـ ازداد
 الجوانػػب فػي وتفسػيره  تحميمهػ  ثػـ البي نػ ت لهػػذ  خػرائط ورسػـ ،معينػ  مسػ حي  لوحػدات

 التقنيػ ت مػف االسػتف دة اف يالحػظ ،الطبيػ  الجوانػب في وتطبيقه  والسك ني  االجتم عي 
 التقنيػ  واسػتخداـ الصحي  حيالنوا مف بغيره  مق رنت  الصحي  لمنواحي ب لنسب  الحديث 

  :ج نبيف هو
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 .Epidemiology) (5)) لممر  الوب ئي  الدراس ت :االول
 وك نػػػت لمجػػ نبيف المسػػتخدـ والتقنػػػي الصػػحي والتخطػػيط الرع يػػػ  فػػي :والثااي  

 الرع يػ  مج ؿ في الجغرافي  المعموم ت نظ مف استف دت التي الدوؿ اوائؿ مف بريط ني 
 . مك ني أس س عمى ق ئم  متقدم  ي ن تب قواعد وكونت الصحي 

 وتخطػيط ،ووب ئي  المر  بيئ  كؿ لتحميؿ من سب  المعموم ت نظـ تقني  أف آذ
 الجغرافيػػػ  البي نػػػ ت قواعػػػد واسػػػتخداـ اإلحصػػػ ئي لمج نػػػب كػػػ ف كمػػػ  ،الصػػػحي  الرع يػػػ 
ضػػػ ف   شػػػم ؿ فػػػي السػػػرط ف تركػػػزات لتحميػػػؿ طػػػورت والتػػػي التحميميػػػ  الجغرافيػػػ  اآللػػػ  وا 

 . الجغرافي والترميز المر  وعن ويف األمرا  تسجيالت ـ والتطورات كمتراان
 تحػػؿ سػػحري  أدا  أنهػػ  عمػػى تتطػػور اف يجػػب GIS تقنيػػ  أف ب لػػذكر والجػػدير

 مػ  بقػدر بهػ  يتعمػؽ ال اغمبهػ  مشػ كؿ عػدة مػف تع ني التي ذاته  أالنه  ،المشكالت كؿ
 وجمي  المن طؽ حسب يتب يف وذلؾ فحصه ، تـ التي والح ل  المعموم ت بطبيع  يتعمؽ

 المك ني  والظ هرات ن حي  مف الصحي  والبي ن ت النق ط بيف الربط أس س عمى البي ن ت
 وصػػعوب  السػػك ني  التعػػدادات بػػيف الزمنيػػ  الفتػػرة طػػوؿ وكػػذلؾ ث نيػػ  ن حيػػ  مػػف األخػػر 
 أسهؿ البيئي الج نب في GIS تطبيق ت يكوف لهذا. والمحتمؿ الحقيقي المر  حس ب

 .واالقتص دي  االجتم عي  الجوانب في من 
 فػػػي وخ صػػػ  وتؤطنهػػػ  األمػػػرا  كشػػػؼ فػػػي الحديثػػػ  التقنيػػػ ت اسػػػتخدمت لقػػػد

 وكػػػذلؾ الصػػػيف شػػػم ؿ فػػػي البمه رسػػػي  مػػػر  كشػػػؼ تػػػـ اذ الصػػػيف مثػػػؿ الكبػػػر  الػػػدوؿ
 مػػ بيف يصػػيب اذ ،األكبػػر ب الهتمػػ ـ العػػ لـ فػػي السػػ ئدة األمػػرا  أكثػػر المالريػػ  مػػر 
% 93 مػف أكثػر إلػى المدرايػ  إفريقيػ  نصيب ويصؿ سنوي    شخص مميوف 333-533

 .(6)ووفي ته  اإلص ب  هذ  مف
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 الك منػ  القػدرات واكتشػ ؼ الصحي  النواحي مع لج  هو الحديث  الدراس ت وفؽ
 تقنيػ  ب سػه م  الطبيػ  الجغرافي  موضوع ت الب حثيف تن وؿ هو والسبب الدقيؽ وتحميه 

GIS  الب حثيف أم ـ  ق   اف سيفت  والذ . 
  انطبية اجلغرافية

 احلذيثة انحقُيبت اسحخذاو اىل املالحظة و انىصف يٍ
 اعتمػػدت لػذا نفسػػ  الجغرافيػ  ذلػػؾ فػي مواكبػػ  الطبيػ  الجغرافيػػ  منػ ه  تطػورت

 وتقني ت أدوات مف الجغرافي  تطور مراحؿ في مت ح    م ك ف عمى الجغرافي  فروع كتقني 
 . تطوره  في الطبي  الجغرافي  مدخؿ أهـ الك رتوكرافي المنه  وأصب  موجودة

 األمرا  وتوزي  والمر  الصح  دراس  في الخرائطي األسموب استخداـ مثؿ
 هذة غرار وعمى عشر الت س  القرف في لندف مدين  في الكوليرا مر  وخ ص  واألوبئ 
 العػػ لـ إجػػرا  ك فػػ  فػي واألوبئػػ  األمػػرا  عمػػى لكشػؼ حديثػػ  دراسػػ ت تكونتػػ  الدراسػ ت
 فػي المتخصصػ  األط لس مف العديد أصدرت اذ ،والثم نيني ت السبعيني ت في وخ ص 
 وأمريك  بريط ني  في المختمف  اإلمرا  مف لموفي ت القو  أطمس مثؿ الطبي  الجغرافي 
 .(7)الع لـ في واألوبئ  األمرا  توزي  أطمس وكذلؾ والي ب ف

 وتوقيعهػػ  الصػػحي  واألحػػواؿ األمػػرا  دلرصػػ التقميديػػ  الطػػرؽ أف اثبػػت ولكػػف
 قصور عقب ت مف ذلؾ وك ف ،كبير وتمويؿ ف ئؽ جهد طويؿ لوقت يحت ج خرائط عمى

 السػػػػ حؿ األقػػػػ ليـ المدرايػػػػ  كأفريقيػػػػ  الكبػػػػر  البيئػػػػ ت فػػػػي وخ صػػػػ  الخرائطػػػػي األسػػػػموب
 منػػ طؽ كمهػػ  أسػػي  شػػرؽ وجنػػوب الهنديػػ  القػػ رة شػػب  او األمػػ زوف حػػو  او األفريقػػي

 .(8)به  الصحي  األحواؿ أو لألمرا  دقيؽ تحميؿ الى ت جتح
 والػوعي الصػحي الػدعـ قمػ  بسبب البيئ ت تمؾ في اإلمرا  زادت السبب لهذا

 األوبئػ  هػذ  انتش ر إلى أد  كم  المع يش  الح ل  ضعؼ وكذلؾ اإلنس ف لد  الصحي
 . ممحوظ بشكؿ وتفشيه 
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 االنس ف صح  عمى (والعمؿ ك فوالم المن خ) وهي متغيرات ثالث هن ؾ اف اذ
 المتغيػػر امػػ  فيزي ئيػػ  بعوامػػؿ يتعمقػػ ف االولػػيف المتغيػػريف اف الدراسػػ ت اوضػػحت حيػػث
 .(9)لالنس ف االجتم عي ب لج نب يرتبط فهو الث لث

 انكربي انبيئبت يف وحتهيههب األوبئة رصذ يف GIS جطبيق
 التطػور طريػؽ عػف العػ لـ مػف كبيػر من طؽ مس  في الحديث  التقني ت تطورت

 الصػػػػور وتحميػػػػؿ المعمومػػػ ت ونظػػػػـ بعػػػػد عػػػف االستشػػػػع ر مجػػػػ ؿ فػػػي الحػػػػديث العممػػػي
 الدولػ  لهذ  المس عدة وتقديـ البيئ ت في الح صم  التغييرات ومراقب  الفض ئي  والبي ن ت

 ومػػف اإلنسػػ ف لػػد  الصػػحي الج نػػب فػػي تضػػر التػػي والبيئػػ  الصػػحي  مشػػ كمه  حػػؿ فػػي
 البيئػػػ ت عمػػػى لمتعػػػرؼ وذلػػػؾ الالتينيػػػ  وأمريكػػػ  وأفريقيػػػ  سػػػي أ شػػػرؽ الكبػػػر  الػػػدوؿ هػػػذ 

 .(13)الدوؿ تمؾ في له  المص حب  الصحي  واألحواؿ لممر  الن قم 
 أخػر إلى مك ف مف وتب ينه  اإلمرا  بؤر رصد عمى التقني ت هذ  س عدت اذ
 خػػػالؿ مػػف األمػػرا  نواقػػؿ وتشػػػخيص ط رئػػ  حػػ الت مػػف يترتػػػب ومػػ  معهػػ  والتع مػػؿ

 . عميه  والسيطرة المن طؽ لتمؾ بي ن ت قواعد إعداد
 بػػػأكثر حظػػػي والػػػذ  المالريػػػ  مػػػر  هػػػو انتشػػػ را   األكثػػػر األمػػػرا  تمػػػؾ ومػػػف

. األر  سػػط  عمػػى البشػػر صػػح  فػػي تػػ ثيرا   المنفػػردة األمػػرا  أكثػػر انػػ  إذ الدراسػػ ت
  المػػػر  نواقػػػؿ لعينػػػ  المالئمػػػ  البيئػػػ ت فػػػي بػػػ لتغير تتػػػأثر المالريػػػ  أوبئػػػ  اف ويالحػػػظ

(Vectors )لهػػ  من سػػب  بيئػػ  تعػػد التػػي واألمػػ كف (Habitats ) تختمػػؼ البيئػػ ت وهػػذ 
 أسػي  وجنػوب أفريقيػ  جنػوب فػي وتنشػر ب لمالريػ  الخ صػ  والسػالالت األنػواع ب ختالؼ
 االقتصػػػػ دي  العوامػػػػؿ اف بعػػػػده  وثبػػػػت المنػػػػ طؽ هػػػػذ  درسػػػػوا الػػػػذيف البػػػػ حثوف واثبػػػػت

 .(11)المر  تفشي سهيؿت في األهمي  غ ي  في واالجتم عي 
 فػػي الجغرافيػػ  المعمومػػ ت نظػػـ  بعػػد عػػف االستشػػع ر تقنيػػ ت اسػػتخداـ ويمكػػف

 البيئػػػ ت فػػػي حػػػدث الػػػذ  التغيػػػر مػػػد  ومعرفػػػ  الصػػػور خػػػال مػػػف المنػػػ طؽ هػػػذ  رصػػػد
 عمػػػػى يسػػػػ عد ممػػػػ  وقوعهػػػػ  قبػػػػؿ بهػػػػ  الطفيميػػػػ  األوبئػػػػ  ذات المنػػػػ طؽ ومعرفػػػػ  الكبػػػػر 
 . المداري  ن طؽالم في وخ ص  أضراره  مف التخفيؼ
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 املحىسطة انبيئبت يف املرضية األحىال دراسة
 فػػي وخ صػػ  االمػػرا  هػػذ  وتحديػػد لمعرفػػ  االوؿ االسػػ س التقنيػػ ت هػػذ  تعػػد

 توضػػ  التػػي الخػػرائط مػػف سمسػػم  تعطػػي اذ والكبػػر  المتوسػػط  البيئػػ ت ذات المنػػ طؽ
 لمك فحػػػػ   البػػػػرام تخصػػػػيص أتػػػػ ح ممػػػػ  الػػػػدوؿ هػػػػذ  فػػػػي ودرج تهػػػػ  ب لمالريػػػػ  االصػػػػ ب 
 .(12)المر  موسمي  اكتش ؼ عمى س عدت التي GIS بتقني  واالستع ن  المر 

 المػر  بػيف واضح    ارتب ط    ووجدا ،والرطب الدفئ الفصؿ في االص ب  وتزايد
 فػػػي تقػػؿ التػػي االمػػػ كف فػػي لممػػر  الموسػػػمي  هػػذ  وجػػود عػػػدـ مثػػؿ جغرافيػػ  وعوامػػؿ
 عمػػى التعػػرؼ فػػ ف ،دائمػػ  بصػػف  ر لممػػ اصػػ ب  نمػػط يوجػػد اذ ،ـ633 عػػف ارتف عهػػ 
 هػػذ  فػػي الزاويػػ  وحجػػر البدايػػ  نقطػػ  يعػػد النواقػػؿ مػػف نػػوع لكػػؿ المالئمػػ  الحػػرارة درجػػ 

 مػػػ  والبيئػػػ  المن خيػػػ  البي نػػػ ت ومعرفػػػ  المنػػػ خ عن صػػػر معرفػػػ  يتطمػػػب لػػػذا ،المك فحػػػ 
 واتسػن فػي اإلصػ ب  ع ليػ  معػدالت المرتبطػ  العوامؿ اهـ وتحديد التراكمي  االص ب ت

 . معينه 
 خػػػالؿ مػػػف ودمجهػػػ  لألمػػػرا  والبيئيػػػ  المن خيػػػ  العن صػػػر دراسػػػ  خػػػالؿ ومػػػف

GIS  ب لمالريػػ  اإلصػػ ب  معػػدالته  مػػف زادت قػػد المطػػر وكميػػ  الحػػرارة درجػػ  أف وضػػ 
 فػػي الكبيػػر تأثيرهػػ  لهػػ  الفصػػوؿ وبػػيف والميػؿ النهػػ ر بػػيف الحػػرارة تغيػػرات مػػف لػػوحظ وقػد

 . المر  انتق ؿ درج 
 المتوسػػػط  المنػػ طؽ فػػيGIS و بعػػد عػػف االستشػػع ر تقنيػػ ت امػػ ـ م والمشػػك

 الصػػػح  لمنظمػػػ  عنهػػػ  التبميػػػ  او المػػػر  حػػػ الت عػػػف االبػػػالغ نقػػػص هػػػو المسػػػ ح 
 ب لمالريػػ  االصػػ ب  معػػدالت فػػي التغيػػر عمػػى المنػػ خي التغيػػر اثػػر اف حػػظ ولػػو الع لميػػ 

 خػػالؿ ومػػف المن خيػػ  ؿالعوامػػ هػػو والسػػبب المنػػ طؽ هػػذ  فػػي المػػؤثرة العوامػػؿ اقػػو  هػػو
 خػػػالؿ مػػػف معرفتهػػػ  تػػػـ والتػػػي االنتشػػػ ر اكثػػػر هػػػو المالريػػػ  مػػػر  اف التقنيػػػ ت تطبيقػػػ 
 . وب ئي  بي ن ت م  المدمج  الجغرافي  المعموم ت نظـ بواسط  تحميه 

 الصػػػح  تقػػػرر رئيسػػػي  عوامػػػؿ ثالثػػػ  هنػػػ ؾ بػػػ ف سػػػبؽ ممػػػ  نػػػت  عػػػ ـ وبشػػػكؿ
 .(13)يالبيئ النظ ـ بعن صر وتسمى ومستوي ته 
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 .(المحيط )البيئ  -2

 .محدث المر  )المسبب( -3
 

 

 النوعي المسبب                                        اإلنس ف
 لبيئةا                                    

 
 وب إلنس ف النوعي ب لمسبب المحيط البيئ  نالحظ

 ح مؿ........... النوعي المسبب...........  نشط
 
 
 
 
                                                             
                                           

 
 

 الوبيئ  المثمث يبين شكل
 األسهـ وتشير الثالث  رؤوس  النظ ـ عن صر تشكؿ بمثمث البيئي النظ ـ تمثيؿ

 العن صر هذ  بيف المستمر ف عؿالت ح ل  الى المزدوج االتج  
 مقػػ ييس وجػػود ،منهػػ  شػػروط المػػذكورة التقنيػػ ت مػػف القصػػو  لالسػػتف دة ويمػػـز

 صػػي غ  وكػػذلؾ ،والعػػ لمي اإلقميمػػي لممسػػتو  تتطػػور المحمػػي المسػػتو  عمػػى اسػػتقرائي 
 تقػؿ مف الخطر وعوامؿ المر  نواقؿ أنم ط لتحميؿ الحقيقي  في تقترب جديدة فرو 
 . ألخر فمك  مف المر 

 البيئة اإلنسبن
 طبيعية

 طبيعية غير
 معيفى

 مريض

 متوفى
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 نظم المعلومات 
 الجغرافية وتطبيقاتها

 درجػ  16مف اؽ حرارة درج  عند يقؿ او يتوقؼ المالري  مر  إف والمعروؼ
 يمكنهػػػ  ذلػػػؾ ومػػػ  ،األخػػػر  لألنػػػواع مئويػػػ  درجػػػ  18 -16 وبػػػيف منهػػػ  ألنػػػواع مئويػػػ 
 والحػرارة األمطػ ر وتسػ عد الصػغيرة المن خػ ت أمػ كف فػي اقػؿ حػرارة درجػ ت عند الحي ة

 .(14)التقميدي  من طقه  غير في المالري  وجود م  الزائدة الرطوب  فج ة المرتفع 
 العقػػػدة البي نػػػ ت وتحميػػػؿ آليػػػ  الخػػػرائط يسػػػتخدـ GIS فػػػ ف الحػػػ الت هػػػذ  وفػػػي

 بعػػد عػػف االستشػػع ر تقنيػػ  بمسػػ عدة وذلػػؾ لممالريػػ  لمتعػػر  احتمػػ ال   األكثػػر لممنػػ طؽ
 نمػػط فػػي التغيػػر لكشػػؼ أخػػر  ن حيػػ  مػػف المن خيػػ  الظػػروؼ او(( االندسػػكيب)) ضػػمف
 . النينو ظ هرة تأثيرات الن ت 

 املذٌ يف املرض حتهيم يف GIS جقُية اسحخذاو
 ركػزت اذ المػدف فػي وخ صػ  األمػرا  رصػد فػي فعػ ال   دورا   GIS تقنيػ  لعبت

 مػف المػدف فػي التقنيػ ت هػذ  اسػتخدام ت تػدعيـ فػي والدوليػ  الع لميػ  الصح  منظم ت
دارة البػػرام  خػػالؿ  حػػدث التػػي الجغرافيػػ  المػػؤتمرات خداـواسػػت المػػدف فػػي المشػػكالت وا 
 تتعػػػر  التػػػي الكبػػػر  المػػػدف وخ صػػػ  الج نػػػب هػػػذ  فػػػي البحػػػوث انجػػػ ز عمػػػى الجهػػػود

 الت بعػ  والقر  الضواحي ودراس  مفصؿ بشكؿ المدف هذ  ودراس  والكوارث لمفيض ن ت
 . له 

 لحقػػػػت التػػػػي التغييػػػػرات وكشػػػػؼ المػػػػدف لدراسػػػػ  والخػػػػرائط البي نػػػػ ت واسػػػػتخداـ
 . طبيعي او بيئي تعر  بعد  ب لمدين

 لمعرفػػػ  1/13333 لمقيػػػ س األصػػػمي  الصػػػور وكبػػػرت GIS تقنيػػػ  وبمسػػػ عدة
 بمورفولوجيػ  التغيػرات عالقػ  دراسػ  تػـ الرقمي  الصور وبمس عدة المدني  تركيب تطور

 عوامػػػؿ وتحديػػػد ،المػػػر  يخػػػص فيمػػػ  داخمهػػػ  صػػػغر  بيئػػػ ت وجػػػدت وكيػػػؼ المدنيػػػ 
 .األمرا  السك ف تسمى التي الصحي  السي س  رسـ أت ح مف الخطر
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 بعػػػد خ صػػػ  المػػػدف فػػػي الجوانػػػب متعػػػدد الحديثػػػ  التقنيػػػ ت اسػػػتخداـ ومجػػػ الت
 السػنوات فػي زادت وقػد المسػتديم  ،الحضػري  البيئ  صح  عمى ب لحف ظ االهتم ـ زي دة

 االجتم عيػػػػػ  البيئػػػػػ  تطبيقػػػػػ ت فػػػػػي الحديثػػػػػ  لمتقنيػػػػػ ت المسػػػػػتخدم  الدراسػػػػػ ت األخيػػػػػرة
 .(15)لمسك ف الع م  التعدادت نت ئ  م يخص والسيم  ،لممدف  دي واالقتص

 المتقػدـ العػ لـ مػدف فػي عنػ  النػ مي العػ لـ مدف في GIS استخداـ اختمؼ وقد
 معديػ  إمرا  دراس  في استخدمت ك لهند الن مي  البمداف ففي ،فقط المر  نوعي  في

 فع لػ  بػرام  صػي غ  فػي(( هيمػ ) ) استخدمه  كم  المالري  مثؿ وتحميمه  طفيمي  وب ئي 
 . المالري  في لمتحكـ

  احلذيثة انحقُيبت اسحخذاو
 املسحذاية وانحًُية انصحية انرعبية جمبل يف

 والػذ  الصػحي  الرع ي  مج ؿ في الحديث  التقني ت استخداـ الضرور  مف ب ف
 هػذ  ادفػؤ  ومعرفػ  الصػحي  الرع يػ  الج نػب الج نب بهذا االهتم ـ الى المخططيف دع  

 . االختص ص هذا في تطبيق ته  وسرع  ومصداقيته  التقني ت
 االهتمػػػػػ ـ زاد المتقدمػػػػػ  الػػػػػدوؿ عمػػػػػى تطػػػػػورا   التقنيػػػػػ ت تطبيػػػػػؽ كػػػػػ ف اف وبعػػػػػد

 المزمن  أطرافه  لمح رب  المتقدـ العممي ب لبحث أولى هي التي الن مي  الدوؿ بتطبيق ته 
 النفػػػػػوذ منػػػػػ طؽ تحديػػػػػد فػػػػػي يػػػػػ تالتقن هػػػػػذ  اسػػػػػتخدمت اذ والطفيميػػػػػ  الوب ئيػػػػػ  وخ صػػػػػ 
 . الطبي  والعي دات الصحي  الخدمي  المراكز الت بع  والمن طؽ

 التمػػ س منػػ طؽ فػػي البيئػػي الوضػػ  والتعػػرؼ المػػر  تحميػػؿ فػػي GIS وافػػ دة
 ومستو  المر  نمط ن حي  مف سو  المستو  متف وت  صحي  نظـ ذات منطقيتيف بيف

 األمػػرا  ومك فحػػ  التػػوطف بػػؤر معرفػػ  مػػىع التقنيػػ ت هػػذ  وسػػ عدت الصػػحي  الرع يػػ 
 لممػػػػر  اسػػػػتج ب  فػػػػي واالجتم عيػػػػ  الديموغرافيػػػػ  امراضػػػػ  لػػػػ  مجتمػػػػ  فكػػػػؿ المعديػػػػ 
 كػؿ لتتن سػب متب ينػ  جػد الصػحي  الرع يػ  اسػتراتيجي  تكػوف إف يسػتدعي مم  ،والصح 
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 إبػػف اإلنسػػ ف كػػ ف إذا .الحديثػػ  التقنيػػ ت مػػف البي نػػ ت هػػذ  لتحيػػؿ اصػػم  ولػػيس مجتمػػ 
 صػػػحت  عمػػػى الحيػػو ، مج لػػػ  عمػػى األثػػػر بػػػ ل  لمبيئػػ  يكػػػوف أف البػػديهي فمػػػف بيئتػػ ،
 .والسيكولوجي والنفسي البيولوجي نش ط  جوانب س ئر وعمى وشخصيت ، وسموك 

 أدؽ تدرس الطبي ، الجغرافي  م دة هي والبيئ  اإلنس ف بيف المتب دل  العالق  هذ 
 عنهػ  ينػت  ومػ  اإلنسػ ف، صػح  عمػى ررضػ مػف البيئػ  تخمفػ  لمػ  وتعػر  التف صػيؿ،

 ون قمػ  مسػبب  وتحػدد فيهػ ، ينشػأ التػي والبيئػ  ونوعػ ، المر  بدراس  تهتـ أمرا ، مف
 لممسػبب المؤاتيػػ  البيئيػ  لمظػروؼ تعػػر  كمػ  حي تػ ، ودورة بػػ  والمتضػرر ومضػيف ،

 .ولمع ئؿ ولمن قؿ
 عػػدة، تبءختص صػػ  اإلح طػػ  الب حػػث مػػف تتطمػػب النػػوع هػػذا مػػف دراسػػ  إف

 العالقػ  أسػموب فهػـ عمػى وتعػيف ومحتواهػ ، مضػمونه  فػي تػدخؿ التي المتغيرات لتعدد
 .المختمف  بيئ ته  في المتغيرات بيف

 بأهميػ  ينػو  كمػ  ونػدرته ، المجػ ؿ هػذا فػي المؤلفػ  االبحػ ث جػدة يفسػر م  هذا
 وعػػ متن ثق فػػ  أظهػػر حيػػث إعػػداد ، فػػي الب حػػث بذلػػ  الػػذ  الجهػػد ومػػد  هػػذا، بحثنػػ 

 م دتػػػ  فػػي جديػػػدا   فتحػػ    يكػػػوف أف لػػ  يسػػػرت واإلهتم مػػ ت، الجوانػػػب متعػػددة شػػ مم ،

(16)وموضوع 
. 
 بسػػػبب جغرافيػػػ    االمػػػرا  توزيػػػ  نمػػػط معرفػػػ  الػػػى والبحػػػوث الدراسػػػ ت اكػػػدت

 ون قمػ  مسػبب  بيئيػ  بعوامػؿ تػرتبط المكػ ني التب يف هذا واف الع لـ في المك ني  التب ين ت
 وتب ينهػ  الظػ هرات تنػوع مػف مسػتفيدا   جغرافػي مك ني وصؼ ضمف واالؤبئ ، لالمرا 
 جنوب في االمرا  انتش ر حوؿ تمثيمه  في الخرائط استخداـ احتم لي  ومد ،االقميمي
 .(17)جغرافي  ن حي  مف افريقي 

 : واالسحُحبجبت انحىصيبت
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 مجػػػػ ؿ فػػػػي واالؤبئػػػػ  االمػػػػرا  انتشػػػػ ر مسػػػػبب ت اوضػػػػ  قػػػػد البحػػػػث اف مػػػػ 
 انتشػػ ر عن صػػر بعضػػه  تتضػػمف التػػي  البيئيػػ  العوامػػؿ مػػ  وتف عمهػػ  لطبيػػ ا الجغرافيػػ 
 ب لطبيعػػػػ  وارتب طهػػػػ  العػػػػ لـ فػػػػي واالقميميػػػػ  البيئيػػػػ  بػػػػ لتركزات المتعمقػػػػ  كتمػػػػؾ المػػػػر 
 وتف عػػؿ نمػػو عمػػى تسػػ عد التػػي العػػ لـ، فػػي المختمفػػ  والمن خػػ ت المسػػتنقع ت ك نتشػػ ر
 . الع لمي  البيئ ت هذ  ضمف االمرا 

 واضػ  جغرافػي ب سػموب الحديثػ  التقنيػ ت اسػتخداـ الػى ادت كمه  العوامؿ هذ 
 المسػبب  البيئػ ت ومعرفػ  واالمػرا  التػؤطف بػؤر الكتشػ ؼ حديثػ  تقنيػ  منهجي  يعطي

 . الع لـ مف مختمف  من طؽ في االؤبئ  هذ  النتش ر والمس عدة
( GIS) مثػػػؿ الحديثػػػ  التقنيػػػ ت واسػػػتخداـ المتب ينػػػ  البيئػػػ ت تمػػػؾ دراسػػػ  ومػػػف
 : االتي  ب الستنت ج ت البحث خرج المج ؿ هذا في بعد عف واالستشع ر

 بفعػػػػؿ وتنوعهػػػػ  االمػػػػرا  انتشػػػػ ر عمػػػػى تسػػػػ عد العػػػػ لـ مػػػػف مختمفػػػػ  بيئػػػػ ت وجػػػػود -1
 . البيئ ت تمؾ في السي دة صف  اعط ه  مم  المختمف  المن خ ت

 ارتفػ ع فػي كبيػر راثػ الوراثيػ  والعوامػؿ والجػنس العمػر الديموغرافيػ  لمخص ئص اف -2
 .لممر  المسبب  البيئ  م  وتف عمه  واالؤبئ  ب المرا  الص ب ت حدوث

 الن ميػ  البمػداف فػي وخ ص  وانتش ره  االمرا  تمؾ ظهور عمى س عد البيئ  تموث -3
 الصػػحي  الثق فػػ  وضػػعؼ التغذيػػ  وسػػو  االقتصػػ دي  الح لػػ  سػػو  مػػف تعػػ ني التػػي
 .االمرا  هذ  لعالج المتخصص  المراكز وقم 

 عمى عمؿ والحضر  الصن عي والتركز السك ني ب النفج ر متمثم  السك ني  الزي دة -4
 . البيئ ت تمؾ ضمف االمرا  انتش ر

 :ايب انحىصيبت فكبَث
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 المعمومػػ ت نظػػـ وخ صػػ  والبيئػػ  الجغرافيػػ  فػػي الحديثػػ  التقنيػػ ت اسػػتخداـ ضػػرورة -1
 الوق ئيػ  الػدوائر واق م  البحثي  طموب الم البي ن ت توفر كي بعد عف واالستشع ر الجغرافي 

 .االؤبئ  تمؾ لرصد

 التقنيػ ت واسػتخداـ الحػديث التحػر  وفػؽ االمػرا  النتشػ ر المسبب  البيئ ت تحديد -2
 . بؤره  ورصد من طقه  تحديد ضمف

 الصػحي الػوعيجونشػر والصػحي  البيئيػ  المػؤتمرات اق مػ  مثػؿ عػ لمي بيئػي وعيجخمؽ -3
 .الع لـ في

 الجغرافيػػػ  موضػػػوع تتنػػػ وؿ التػػػي والدراسػػػ ت البحػػػوث تشػػػجي  عمػػػى العمػػػؿ ضػػػرورة -4
 .مك ني    االمرا  بتوزي  تختص التي الطبي 
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 اهلىايش:

                                                      

 :هم  مهميف موضوعيف دراس  عمى يركز جغرافي فرعي موضوع الطبي  الجغرافي  (1)
 .(Disease Ecology) المر  بيئ  -1

 .والخدم ت الصحي   الرع ي -2

 .153ص ،2332،الق هرة ،الجغرافي  المعموم ت نظـ ،الخزامي عزيز محمد (2)

 الصػف  دار ،عمػي محمػد الجواد عبد محمد ،المعموم تي  وعصر الجغرافي  المعموم ت نظـ (3)
 .133ص ،2331 عم ف،والتوزي  لمنشر

 مػف العديػد خػالؿ مػف تحميمهػ  مكػفي التي ،الطبي  الديموغرافي  الجوانب عف التعبير يعني (4)
 بػػػػيف تػػػػدم  التػػػػي البي نػػػػ ت قواعػػػػد عمػػػػى تعتمػػػػد والتػػػػي االلػػػػي ب لح سػػػػب الخ صػػػػ  البػػػرام 
 بعينه . جغرافي  سك ني  وحدات ضمف الصحي  والرع ي  االمرا 

 ومػػػ  االنتشػػػ ر هػػػذا وطػػػرؽ االمػػػرا  انتشػػػ ر عمػػػى ويركػػػز االوبئػػػ  عمػػػـ الوب ئيػػػ  وتعنػػػي (5)
 . النتش ر  ك ني م ابع د مف يتضمن 

 لمصػح ، السػنو  التقريػر ،واألوبئػ  األمػرا  تػوطف في دراس ت ،الع لمي  الصح  منظم  (6)
2335،423. 

 االنجمػوا مكتبػ  ،ألبنػ  محمػد فػ تف د ،جػ بر مػدحت محمد د ،الطبي  الجغرافي  في دراس ت (7)
 .632ص ،2334 ،المصري 

 فػػي دراسػػ ،العراؽ فػػي متؤطنػػ  المػػرا  المكػػ ني التحميػػؿ ،المظفػػر عبدالصػػ حب محسػػف (8)
 ،بغػػداد ،االرشػػ د مطبعػػ ( منشػػورة) دكتػػورا  اطروحػػ  الصػػحي، لمتخيطػػيط الجغرافيػػ  اسػػس
1979. 

(9) Mcglashan,N..D,Medical Geography- Techniques &Fierd Studies , 
Methuen &Co,ltd.1973p.3-4. 
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 ،2335 األردف، لمنشػػر، العربػػي  المجتمػػ مكتبػػ  والبيئػ ، الصػػح  صػػ ل ، أسػػ م  طػ رؽ (13)
 .75ص

 االنثروبولوجيػػػ  فػػػي جديػػػدة رؤيػػػ  والمػػػر  والصػػػح  الثق فػػػ  ،الكنػػػد  يوسػػػؼ يعقػػػوب د (11)
 .289-288ص ،2333،الكويت ج مع ،العممي النشر مجمس ،المع صرة

 فيػػػ  تكػػػوف السػػػن  مػػػف معػػػيف وقػػػت فػػػي االصػػػ ب  حػػػ الت زيػػػ دة تعنػػػي المػػػر  موسػػػمي  (12)
 وخ صػػ  والبمه رسػػي  ك لمالريػػ  المعديػ  االمػػرا  زيػػ دة االمثمػػ  ومػف ؾلػػذل مهيػػ ة الظػروؼ

 االفريقي . الق رة في الصيفي المطر سقوط فصؿ

 والتوزيػػ  لمنشػػر الميسػػرة دار ،الصػػح  وب ئيػػ ت عمػػـ مبػػ دئ ،الصػػفد  حمػػد  عصػػ ـ.د (13)
 .18ص ،2331عم ف،  والطب ع ،

 العػرب، سػجؿ مؤسسػ  ،واسػي  فريقيػ بء المتوطنػ  األمػرا  وآخروف موسى، ح فظ احمد (14)
 .81ص ،1975

 ،لمجغػػػػرافييف وتطبيقػػػػ ت أس سػػػػي ت الجغرافيػػػػ  المعمومػػػػ ت نظػػػػـ ،عزيػػػػز الخزامػػػػي محمػػػػد (15)
 .144ص ،2334،ب إلسكندري  المع رؼ منش ة

 مطبعػػػ  ،وتحمػػيال   ومضػػمون    منهجػػػ    الطبيػػ  الجغرافيػػ  ،المظفػػػر عبدالصػػ حب محسػػف.د (16)
 .7ص ،2332 ،ليبي  ،شع ع دار

(17) Howe,G.M.World Geography of Human Diseases,Academic 

press,London,1977,p.p507-528. 
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 :املصبدر
 .1993،الري  ،المقدم ،واس ليب  من هج  الجغرافي البحث ،خير صفوح -1

 .2332،الق هرة ،الجغرافي  المعموم ت نظـ ،الخزامي عزيز محمد -2

 دار ،المعموم تيػػػ  وعصػػػر الجغرافيػػػ  المعمومػػػ ت ـنظػػػ ،عمػػػي محمػػػد الجػػػواد عبػػػد محمػػػد -3
 .2331 عم ف،والتوزي  لمنشر الصف 

 ،لمصػح  السػنو  التقريػر ،واألوبئ  األمرا  توطف في دراس ت ،الع لمي  الصح  منظم  -4
2335،423. 

 االنجمػػػوا مكتبػػػ  ،الطبيػػػ  الجغرافيػػػ  فػػػي دراسػػػ ت،ألبن  محمػػػد فػػػ تف ،جػػػ بر مػػػدحت محمػػػد -5
 .2334ولى،اال الطبع ،المصري 

 الطبعػػ  ،والطب عػػ  لمنشػػر العربػػي المجتمػػ  مكتبػػ  ،والبيئػػ  الصػػح  ،صػػ ل  أسػػ م  طػػ رؽ -6
 .2335،األردف االولى،

 االنثروبولوجيػػػػ  فػػػػي جديػػػػدة رؤيػػػػ  والمػػػػر  والصػػػػح  الثق فػػػػ  ،الكنػػػػد  يوسػػػػؼ يعقػػػػوب -7
 .2333،الكويت االولى، الطبع  الكويت، ج مع ،العممي النشر مجمس المع صرة،

 والتوزيػػػػػ  لمنشػػػػػر الميسػػػػػرة دار،الصػػػػػح  وب ئيػػػػػ ت عمػػػػػـ مب دئ،الصػػػػػفد  حمػػػػػد  عصػػػػػ ـ -8
 .2331،عم ف،االولى الطبع  والطب ع ،

 العػػرب، سػػجؿ مؤسسػػ  ،واسػي  بءفريقيػػ  المتوطنػػ  األمػػرا  وآخػروف موسػػى، حػػ فظ احمػد -9
 .1975مصر، ،االولى الطبع 

 ،رافييفلمجغػػػ وتطبيقػػػ ت أس سػػػي ت الجغرافيػػػ  المعمومػػػ ت نظػػػـ ،عزيػػػز الخزامػػػي محمػػػد -13
 .2334الكويت،،االولى الطبع ،ب إلسكندري  المع رؼ منش ة

 دار مطبعػ  ،وتحمػيال   ومضػمون    منهج    الطبي  الجغرافي  المظفر، عبدالص حب محسف -11
 .2332،ليبي  ،االولى الطبع ،شع ع

 دراسػ  العػراؽ، فػي المتوطنػ  لالمػرا  المكػ ني التحميؿ ،المظفر عبدالص حب محسف -12
 ،االرشػػ د مطبعػػ ( منشػػورة) دكتػػورا  اطروح ،الصػػحي لمتخيطػػيط افيػػ الجغر  االسػػس فػػي

 .1979،بغداد
 :املصبدر االجُبية

1- Howe ،G.M.World Geography of Human Diseases, Academic 

press ،London  7711 . 
2- Mcglashan,N..D,Medical Geography- Techniques &Fired Studies , 

Methuen &Co,ltd.1973. 
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 القـذميـة واحلـذيثـة اجليمورفولوجيا بني األفكار 
 دراسة مقـارنة

                                  محـــــــمد سبــــــا  حســــــن .م.دأ. 
                                                            صـــــــال  لطيـــــــ  مــــــــ سل م.م.  ن

 ن
 كلية اآلداب/قسمجامعة تكريت/

                                    قيةــــطبيـــــة التـرافيــالجغ
 ن

 
 

آلداب /قسم اكلية جامعة تكريت/
 قيةــــطبيـــــة التـرافيــالجغ

 
الجيمورفولوجيا ىػو اللمػـ الػذه ييػدـ سدراأػك   سػحاؿ أػطو ا رض وىػ  حممػو 

 (Geo)دلنػػ  ا رض والم طػػث ال ػػان   (morpho)  اإلغري ػػ مسػػد ك مػػف ا  ػػؿ 
(Geomorphology)ث م ػػػاطث ا وؿوددحػػوف مػػػف  ػػػا ويلنػػػ   مػػػـ  و دراأػػػك وسيػػػذا   

ودلنػػ  النسػػوة  و السػػحؿ والم طػػث ال الػػث وىػػ  مػػف  (logy) دحػػوف  مػػـ سػػحؿ ا رض 
فروع  مـ الجغرافيك الرئيأك الد  ديدـ سدراأك   سحاؿ أطو ا رض الدف يميك والدمييز 

للمميػك والػزمف الدػ  حػددت دطػور سينيما مف حيث النسػوة والدوزيػث الجغرافػ  واللامػؿ وا
فضػا  ػف و ػفيا ود ػنيفيا وطػرؽ دحوينيػا فيمػا  ذا حانػت مػف   ػؿ  ، ىذه اإلسحاؿ

  مميك واحدة  و  دة  مميات   
 يلػػد  مػػـ الجيمورفولوجيػػا مػػف اللمػػو ـ الديناميحيػػك الدػػ  دطػػورت  سػػر الػػزمف اذا

زيػػػادة حجػػػـ ا  مػػػاؿ  ددسلنػػػا المراحػػػؿ الداريتيػػػك الدػػػ   مػػػرت سيػػػذا اللمػػػـ مػػػف تػػػاؿ مػػػا
و  داد الدارأيف فضا  ف دلدد مناىج الدراأػك سوأػاليسيا الجديػدة الدػ  دػـ مػف تاليػا 
الدو ؿ إلى ندائج دقي ك وح ي يك،  ف الدطور الأريث ليذا اللمـ يدطمب مراجلك داريتيك 

 ددحدد مف تاليا جوانسو الحدي ك سالرجوع إلى  طواره  لداريتيو 
ونسػػػو  ، جيمورفولوجيػػػو فػػػ   ػػػدة جوانػػػب منيػػػا نسػػػوة الحػػػوفديػػػدـ الدراأػػػات ال

ال ػػػارات، والوضػػػليك الجيولوجيػػػك الدػػػ   اأػػػػد رت  مييػػػا ال ػػػفائو ال اريػػػك  ه نظريػػػػات 
زحزحػػك ال ارات،ودراأػػك الحرحػػات الدحدونيػػو حػػالزكزؿ والسػػراحيف حلوامػػؿ داتميػػك والمنػػاخ  
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رض ودراأػك ال ػتور و نا رة حلوامػؿ تارجيػك ودطورىػا و  رىػا فػ  دسػحيؿ أػطو ا  
 وحيؼ دحونت وسنيديا الدرحيسيك  

وا ػػر المنحػػدرات، واللمميػػات النيريػػك و  ارىػػا  مػػى ، و مميػػات الدجويػػك والدلريػػك
أطو ا رض،واآل ار الد  ددرحيا  مميات الن ؿ والنحت واإلرأاب لمرياح والجميد الدػ  

دغييػػػر فػػػ  السنيػػػك سمجمو يػػػا دحػػػدد ال ػػػورة النيائيػػػك لسػػػحؿ أػػػطو ا رض حيػػػث يسػػػد  ال
الداتميػك لسػػحؿ أػػطو ا رض  نػد حػػدوث ظػػاىرة دلمػػؿ  مػى دسػػويو  السػػحؿ التػػارج  
م ػػػؿ حػػػدوث قطػػػث كلدػػػوا  نيػػػره فضػػػا  ػػػف اأػػػد امك المجػػػر  نديجػػػك دطػػػور الدلريػػػك 
الجانسيك  ند رقسك اكلدوا ،سينما دلز  سدايك الدغيير إلى مؤ رات تارجيك فضا  ف ا ر 

اإلنأػػاف  حػذلؾ ددطػرؽ فػػ  سلػض الجوانػػب الدطسي يػك ساإلسػػارة ىػذه اللوامػؿ  مػػى حيػاة 
إلى دور اإلنأاف ف  المسارحك ف  دغيير سحؿ أطو ا رض مف تاؿ  مميػات الػردـ 
والحفر،واأػػػػدغاؿ مػػػػوارد ا رض س ػػػػورة غيػػػػر   انيػػػػك الدػػػػ  ولػػػػدت سػػػػدورىا اأػػػػدجاسك 

 اكتر    حأيك لحوف ىذه الطري ك ف  اكأدغاؿ كدنأجـ مث  نا ر السيئك
 ف اللوامػؿ الأػػاس ك سمجمو يػا ددطمػػب اأػدحداث دراأػػات جديػدة  ح ػػر سػػموليك 

لدطسي يػك، مـ و ح ػر دقػك فػ  مجػاؿ الدراأػات الجيمػور فولوجيػو أػميتفالجيمورفولوجيا ا
( الػػػذه يلػػػرؼ سونػػػكفاللمـ الػػػذه ي ػػػـو  مػػػى اأػػػدتداـ الم ػػػاييس  سػػػحؿ ا رض الدطسي ػػػ 

 رض ودحديػػػػد إسلادىػػػػا  وقيػػػػاس اللامػػػػؿ واللمميػػػػك والد نيػػػػات الحدي ػػػػك لمأػػػػو  سػػػػحاؿ ا
ودطسيػؽ دمػؾ السيانػات ، ، ودحميػؿ اللاقػك سينيػامورفولوجيك الد  أاىمت ف  نسودياالجي

إلغػػراض الدنسػػؤ سالمسػػاحؿ  ، لد يػػيـ المػػوارد الطسيليػػك، ومراقسػػك الدغيػػرات الحا ػػمك فييػػا
دفػػػػػؽ مػػػػػث محوناديػػػػػا الدػػػػػ  دجاسييػػػػػا ووضػػػػػث الحمػػػػػوؿ ليػػػػػا والدتطػػػػػيط كأػػػػػدغاليا سمػػػػػا ي

  (1فالطسيليك(
ل ػػد  تػػذت الدراأػػات الحدي ػػك  سػػالتسرات ال ديمػػك ودطػػورت  الدراأػػات الو ػػفيك 
إلػػػى مػػػنيج الدحميػػػؿ الحمػػػ  سفضػػػؿ دػػػراحـ التسػػػرات اللمميػػػك ودػػػوفر الوأػػػائؿ اإلح ػػػائيك 
والدحنولوجيػػػك الحدي ػػػك م ػػػؿ نظػػػـ الملمومػػػات الجغرافيػػػو واكأدسػػػلار  ػػػف سلد،وال ػػػور 

فضػػا  ػػف الدراأػػك الميدانيػػك حما ا دمػػدت الدراأػػات الحدي ػػك   مػػى ، التػػرائطالجويػػك، و 
 الجوانب الداريتيك وىذا ما منو اللمـ طاسلا داريتيا مدجددا ميزة  ف اللمـو ا تر  
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 :أصول اجليمورفولوجيا -
ل ػػد حانػػت اكأػػاطير والظػػواىر الطسيليػػك وأػػائؿ يأػػدليف سيػػا اإلنأػػاف لاجاسػػك 

مػث مػرور الػزمف دمحنػت ىػذه ا فحػار مػف سػؽ طري يػا نحػو ، اؤكت مى ح ير مف الدأ
الح ي ك و سد   ك نأاف يفحر ف  دراأك ودحميؿ حؿ مػا يػدور حولػو مػف ظػواىر طسيليػك 

يات مػث واأدطاع  ف يحم  نفأو مف    ارىا و حوف مف تاؿ ىذه  الدأاؤكت والدحم
اللمػػـ مػػث اللمػػـو اكتػػر  مػػف  الجيمػػور فولوجيػػا( واردػػسط ىػػذاسلضػػيا نػػواة للمػػـ يأػػمى ف

تاؿ اردحازه  مى ملظميا م ؿ  مـ الجيولوجيا  وك   ـ   قأاـ الجغرافيك ا تر  حوف 
الجغرافيػػػك دأػػػدمد قوديػػػا فػػػ  ملالجػػػك قضػػػاياىا  مػػػى الجيومورفولجيػػػا س ػػػورة تا ػػػك و 

   مى  دد مف اللمـو ا تر  س ورة  امك   
اؿ اردسػػػػاط اإلسػػػػحاؿ ا رضػػػػيك دسػػػػرز  اقػػػػك الجيمورفولػػػػوج  سالمنػػػػاخ مػػػػف تػػػػ

سلنا ر المناخ م ؿ ا مطار  والرياح والجميػد ودسػرز سػدة دو يرىػا فػ  المنػاطؽ ا ح ػر 
انحػػػدارا المواجيػػػك لامطػػػار الدػػػ  دولػػػد أػػػيوؿ وميػػػاه جاريػػػك ليػػػا دور فػػػ  دغييػػػر إسػػػحاؿ 

 أطو ا رض 
ونػػت دلػػد اكنحػػدارات مػػف  ىػػـ الظػػواىر فػػ  الدراأػػات الجيمورفولوجيػػك الدػػ  دح

نديجك  مميات قديمك وحدي ك  نيا دحدد  سحاؿ  ا رض مف حيث مناأيسيا ودضرأيا 
 والت ائص السحميك النيائيك ليا 

ودود  ال تور مف حيث ا ىميك سلد المنحدرات،إضافك إلى اللوامؿ الداتميػك 
والتارجيػػػك الدػػػ  دػػػؤ ر  مػػػى ال ػػػتور ودغيػػػر مػػػف  سػػػحاليا و حجاميػػػا ودحػػػد مػػػف ا ػػػر 

الد  ددولد مف جرائيا مفددات الدرسك الد  دحوف جاىزة للمميات النحت دجويك ل مميات ا
فضػػا  ػػف ا ػػر الديػػارات السحريػػك والجميػػد والريػػاح حػػؿ ىػػذه اللنا ػػر ، والن ػػؿ واإلرأػػاب

مجدملك دحوف  سحاؿ ا رض النيائيك الد  نساىدىا  كف  وىناؾ  سلػض الػدكئؿ الدػ  
ملرفػػك وسػػرح الحيفيػػك الدػػ  دحونػػت سيػػا سلػػض  دسػػير الػػى دور الحضػػارات  ل ديمػػو فػػ 

الظػػواىر ففػػ  حضػػارة م ػػر ال ديمػػك  سػػاروا  لسػػحؿ ا رض ود ػػورا  ف ا رض  مػػى 
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سػػػحؿ مأػػػدطيؿ يمدػػػد سادجػػػاه سػػػمال   جنػػػوس  وأػػػطحيا   مػػػا مأػػػدوه او م لػػػر  وىػػػ   
  (2فظاىرة جيمورفولجيك

 تطور علم اجليمورفولوجيا: -
حػػؿ  و طػػوار دسمػػورت مػػف تاليػػا ا فحػػار ل ػػد مػػرت الجيمورفولوجيػػا  سلػػدة مرا

وسمغػك ذروديػا تػػاؿ الل ػر اإلأػػام  فػ  ال ػرف التػػامس  سػر  سلػػد  ف  انػت  فدػػرة 
مػػػف الأػػػسات سلػػػد انييػػػار  اكمسراطوريػػػو الرومانيػػػك حيػػػث حانػػػت الحنيأػػػك دأػػػيطر  مػػػى 

فيػػو لػػـ يضػػث ال يػػود  مػػى الفحػػر ،  مػػى اللحػػس مػػف الػػديف اإلأػػام ، ا فحػػار اللمميػػك
حما سجث المأمميف إلى حأب ملػارؼ ، سسره حيث سجث الرحات والحداسك والدرجمكال

و مػػػػـو ا قػػػػاليـ الدػػػػ  دػػػػـ فدحيػػػػا مػػػػف قسػػػػؿ الجػػػػيش اإلأػػػػام  ودػػػػدويف وحداسػػػػك حػػػػؿ مػػػػا 
ياحظونو آو يو ؼ ليـ مف الرحالك والدجػار اللػرب وا جانب،فضػا  ػف ماجػا  فػ  

و ػػػػؿ فػػػػ  الل ػػػػر الجػػػػاىم  و ػػػػدر  الدػػػػوراة واإلنجيػػػػؿ فػػػػ  المأػػػػيحيك والييوديػػػػك ومػػػػا
اإلأػػاـ  ػػف سلػػض مفػػاىيـ نسػػوة ا رض، ل ػػد دػػاسث المأػػمميف اللػػرب نسػػاطيـ اللممػػ  
وقادوا المأيرة اللمميك الحضاريك موا ميف الميمك الد  انطم ت مف الحضارات ال ديمك 

ا   فاجدػذب ذلػؾ اللممػف أوا  حانت السرقيك او الغرسيك الد  اتذوا  نيا وجػددوا واسدحػروا
ب مػػػػف جميػػػػث ا  ػػػػ اع فحػػػػاف مػػػػف والححمػػػػا  و ىػػػػؿ السحػػػػث واللمػػػػـ ورجػػػػاؿ الفػػػػف وا د

  (3ف،ا قساط،والينود،والحمداف، ولـ ي موا إلى ماو موا آليك لوك اأدلانديـ سغيرىـ(سينيـ
ل ػػد جمػػث اللػػرب المأػػمميف  مػػـو مػػف أػػس يـ ساإلضػػافك إلػػى  مػػوميـ  ودرجمػػك 

ك مأػػػػدنديف سػػػػذلؾ   مػػػػى مػػػػا  حػػػػد  ميػػػػك الػػػػديف الحدػػػػب  ونسػػػػطوا فػػػػ  الػػػػرحات والحداسػػػػ
چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  اإلأػػػػػام  س ولػػػػػك دلػػػػػالى 

( ف، وحػػػػػديث رأػػػػػولو الحػػػػػريـ(ف
فاطمب اللمـ لو حاف ف  ال يف(،فضا  ف الػدكئؿ الداريتيػك فػ  السػلر اللرسػ  الدػ  
 دو ؼ المظاىر  ا رضيك الد  ددؿ  مى ملرفو مأس ك ف  ىذا اللمـ ح وؿ السا ر 

                تتناااااااااد و ي شااااااااا ي    ااااااااا   ااااااااا ي  
            .(4)حتاااااا  تااااااادو  اااااا ي   ي  اااااا ي   ن

 ن
لػـ يتطػػر سسػاؿ السػػا ر  ف يلطينػا  ػػورة جيمورفولوجيػك  ػػف الجسػاؿ السػػامتك 
ال مسك قد ددحوؿ إلى  راض  منسأطك ىؿ يلن  ملرفك السا ر سيذا ا مر دحت دو ير 
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الجسػاؿ إلػى مػداوس اإلقػػداـ وىػذا يػدؿ  مػى قنا ػػك   وامػؿ الطسيلػك وىػ  إمحانيػك دحػػوؿ 
 دامك سلدـ  سات الطسيلك  

 وىويأػدوف( ، ل د   مف اللديد مف  مما   ورسا المسػيوريف مػف  م ػاؿفوود وارد
ف  نيايك ال رف الأاسث  سر  مى  ففالحػرة ا رضػيك سمػا فييػا مػف ياسأػك ومػا  ادتػذت 

  (5فميو إس ارنا (منذ زمف الطوفاف سحميا الحال  الذه د ث  
   :العالقة بني اآلراء القذمية واحلذيثة -

ل ػػػد وضػػػحت الحدػػػب الأػػػماويك  ف ات تمػػػؽ الأػػػموات وا رض ضػػػمف قػػػوانيف 
   ۈئ  ۈئ  ۈئ    ۈئ   ۈئ  ۈئچ     اسدك ف  أدك  يػاـ  ػـ اأػدوه  مػى اللػرش وقػاؿ دلػالى

چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  یی     ی  ی  ۈئ     ۈئ
  ( ف

سمػػا يحػػيط سػػو مػػف ظػػواىر طسيليػػك منػػذ وجػػودة  مػػى ا رض سػػدا اإلنأػػاف يفحػػر 
حيث سدا  يأدتدـ الجسػاؿ سيودػا د يػك مػف  تطػار الفيضػانات ومتدمػؼ  نا ػر المنػاخ 

واأػػدمر فػػ  الدفحيػػر فػػ   أػػساب دحػػويف ىػػذه اللوامػػؿ والظػػواىر الدػػ  دحونػػت ، اكتػػر 
 سأسسيا إلى وقدنا الحاضر وحأب المراحؿ الحضاريك  

م  قػػد جمػػث ىػػذه ا فحػػار وجلػػؿ منيػػا  مػػـ دمييػػز سمنيجيػػو اف الل ػػر اإلأػػا
و مميػػك جلمػػك سمأػػدو  اللمػػـو اكتػػر  و طمػػؽ  ميػػو اأػػـ  مػػـ  سػػحاؿ ا رض  و أػػطو 
ا رض وقػػػد دلػػػددت ا فحػػػار  حأػػػب اجديػػػادات سلػػػض الحدػػػاب والمػػػؤرتيف اللػػػرب ل ػػػد 

السػػاح يف  حػػدد اللممػػا  اللػػرب  مػػـ الجيمػػور فولوجيػػا سلػػدد مػػف الظػػواىر الدػػ  أػػيدطرؽ
الييا سس   مػف الدف ػيؿ لملرفػك مػد  الد ػارب فػ  اكفحػار وىػؿ ىنػاؾ افحػار مدطاس ػك 
او مد ارسك ف  دفأػير اسػحاؿ أػطو اكرض وملرفػك وىػؿ يمحػف الػرسط سينيمػا مػف اجػؿ 

 الو وؿ الى اليدؼ المرجوا مف ىذه الدراأك   
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 :نشأة األرض-1 
مػػف  ىػـ الم ػػادر الداريتيػػك فػ  الل ػػر اك أػام  دلػػد رأػائؿ  تػػواف ال ػفا 

الد  رفػدت  ملظػـ اللمػـو اللرسػ  ونأػدطيث ال ػوؿ  نيػا مػف  ىػـ مراحػؿ   ػر الدطػور 
فػػػػ  الفحػػػػر اللرسػػػػ  اإلأػػػػام   حيػػػػث قػػػػدمت اللديػػػػد مػػػػف الرأػػػػائؿ الدػػػػ  دلحػػػػس مػػػػد  
مادو ػػمت إلييػػا اللمػػـو فػػ  ذلػػؾ الل ػػر ل ػػد  ػػالج إتػػواف ال ػػفا اللديػػد مػػف الظػػواىر 

ا رض ودحويف الجساؿ واللاقك سيف السر والسحر حيث  سػاروا إلػى  الطسيليك منيا موقث
ذلػػػؾ س ػػػوليـ ف ف حػػػرة ا رض سجممديػػػا وجميػػػث  جزائيػػػا  م يػػػا ظاىرىػػػا ساطنيػػػا طس ػػػات 

ضػػػمنيا  ػػػتور وجسػػػاؿ   متدمفػػػك الدرحيػػػب والتمػػػؽ،، مدمسدة،منل ػػػدة أػػػاؼ فػػػوؽ أػػػاؼ،
  (6فو حجار وجاميد(،  مسك

ديث  فػػ  دحػػويف ونسػػوة ا رض وسػػ   منيػػا ظيػػرت اللديػػد مػػف النظريػػات الحػػ
 فييا دكئؿ  حيحك و تر  غير واضحك  قاسمك لمد ديؽ حأب دكئميا 

حػػػػػذلؾ  سػػػػػاروا  يضػػػػػا إلػػػػػى حرويػػػػػك ا رض و سػػػػػحاليا الدضاريأػػػػػيك  و مرانيػػػػػا 
س وليـفا مـ يا ت  ساف ا رض حرة واحدة سجميث ما مييا مف الجسػاؿ والسحػار وا نيػار 

،وممدؼ محػيط سيػا يوا ،والاليػوا  فييػا مػف مرحػز اللػالـ و فػ وى  واقلواللمراف والتراب 
  (7ف(مف جميث جياديا مييا 

ىجريػػػػك( حيػػػػث دفػػػػرد 333-297 ػػػػـ يػػػػود  ضػػػػمف الدأمأػػػػؿ الزمنػػػػ  اليل ػػػػوس ف
سملمومػػػات جغرافيػػػك لػػػـ يدطػػػرؽ إلييػػػا  مػػػف أػػػس و ممػػػا جلمػػػو  ح ػػػر دػػػو يرا سمػػػا جػػػا  سػػػو 

  يمػػاف  سػػالمنجميف ف ػػد  ورد اليل ػػوس  م ػػاكت ف  مميدػػو دفلدػػو إلػػى  ػػدـ ا السػػاح يف،
حدػػاب سطميمػػوس حيػػث حانػػت م ػػاكت فمحيػػك سالغػػك ا ىميػػك مػػف حرحػػات  المجأػػط (ف

الفمػػػؾ وا رض ودورانيػػػا حػػػوؿ السػػػمس وموقليػػػا  و اقػػػك ذلػػػؾ سطػػػوؿ النيػػػار وحرحػػػك 
   (8فالسمس(

ا إذا حانػػت ا رض محانػػا ىادئػػا لحػػاف مػػف الأػػيؿ الح ػػوؿ  مػػى داريتيػػا حػػام
منػػذ ظيػػرت  وؿ المتموقػػات الدػػ  ان رضػػت ودرحػػت حفرياديػػا ولحانػػت طس ػػات ال ػػتور 

  (9فالأفمى ى  ا قدـ كنيادحوه  قدـ المتموقات ولحنيا غير مأد رة
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فيلد مف المؤرتيف اللرب ف  ىذا المجاؿ  ىجريك(433-322ف  ما المألوده 
لديػد مػف الحدػب  ىميػا وقد دوف حؿ ما و ؼ لو  مػف الرحالػك والدجػار اللػرب و لػؼ ال

وحدابفالدنسيػػػو واإلسػػػراؼ( و سػػػار الػػػى نسػػػوة ا رض   فمػػػروج الػػػذىب وملػػػادف الجػػػوىر(
وا نيار واللاقك سيف السر والسحر ودورة المػا  ، وحدب  ف السحار والجساؿ،المد والجزر

 والمياه الجوفيك ، ف  الطسيلك
جغرافيػػػػػك ىجريك(الػػػػػذه وجػػػػػد  أػػػػػمك محانػػػػػك فػػػػػ  ال443-362حػػػػػذلؾ السيرونػػػػػ ف

والرحات حونو مؤلفا واأث الملرفك ذو نساط و مـ ف د حدب ف   دة مجػاكت حمػا ورد 
حيث ي وؿ ف المنا ليس  ف  حداسو فدحديد نيايات ا ماحف لد حيو مأافات المأاحف(

سػوزل  ولحػف ك يمحػف دحديػػد  مػرة  و يػـو حدو ػو سالضػػسط، ك  ف الحػوادث دداسلػت فػػ  
ف ػػد  ،(13ف(او الل ػػور مػػا يأػػا دنا فػػ  دحديػػده ف الدػػاري زمػػف مجيػػوؿ ولػػيس  نػػدنا مػػ

دطػػورت اآلرا  حأػػب المراحػػؿ الحضػػاريك حمػػا ذحرنػػا حيػػث ينظػػر إلػػى  سػػحاؿ ا رض 
ومػث ذلػؾ دتدمػؼ اآلرا  حأػب التمفيػك ،  مى  نيا مح مو دفا ػؿ  زلػ  سػيف المدغيػرات

رة حيػػػث جػػػا ت الفحػػػ ـ(2334فحأػػػف رمضػػػاف أػػػامك  حمػػػا اوضػػػو ، اللمميػػػك لمساحػػػث
ا ولى والد  د وؿ  ف سلض اللمميات  وال ػوانيف الطسيليػك الدػ  دلمػؿ  كف ىػ  نفأػيا 
قد  ممت تاؿ الل ور الجيولوجيك  ك  ف  مميا ليس مف الضروره اف يحػوف سػنفس 

حػذلؾ  ف ف الحاضر مفداح الماض  ( (ـ1726ىذا ينطسؽ  مى مسد  ىادوف فو ، السدة(
ـ الطس ػػات  ل ػػد دفػػث حػػؿ مػػف الحأػػندر فػػاف مؤأػػس  مػػ (1839_1869وليػػاـ أػػميث ف

دمػػا  جديػػدة  ـ(1842ىمسولػػت الػػذه  حػػد  مػػى مفيػػـو الجغرافيػػك الحدي ػػك وحػػارؿ ريدػػر ف
ف  درأيـ  مـ الجغرافيك ودلرض لحيفيك النسوة والأاأؿ الجسميػك ودطورىػا ونأػب ذلػؾ 

ا در  1894إلى الحرحات الساطنيك وادتؿ مفاىيـ جديدة لدراأك الدضاريس وف   اـ 
( فضا  ف دراأك  ػور نسػره مف جزئييف فمورفولوجيك أطو ا رضالسرتت سنؾ أفرا 

وا دسػره ديفز امػك مميػزة فػ  دطػوير  مػـ  1954ىضسك حمورا دو ف  الوكيات المدحدة 
 ـ 1943الجيومورفولوجيا  وىذه ا فحار اقدسأيا مف المدرأك الديفزيك 
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 السالزل والرباكني: -2 
لموضػػوع مػػف ن ػػد ورد ذحػػره فػػ  رأػػائؿ  تػػواف ال ػػفا حيػػث فيمػػا يتػػص ىػػذا ا

قالوا ف  رأائميـف ـ ا مـ اف غرضنا ف   ذحر حرحػات اللػالـ وحرحػات اجزائػك الحميػات 
والجزئيػػػات  وفنػػػوف د ػػػريفيا ىػػػو سطػػػاف مػػػف ي ػػػوؿ س ػػػدـ اللػػػالـ وذلػػػؾ كف الحرحػػػات 

ديـ ىػو كف ال ػ، يماالمتدمفك ددؿ  مى اتدافيا،والمدحرؾ المتدمؼ ا حػواؿ كيحػوف قػد
  حػػػذلؾ (11فوك يدغيػػر وك يأػػػدحيؿ،وك يحػػدث لػػػو حػػاؿ( ،الػػذه يحػػوف  مػػػى حالػػك واحػػػدة

دو ػػػػموا إلػػػػى ح ي ػػػػك مفادىػػػػا  ف السػػػػراحيف نادجػػػػك  ػػػػف احدػػػػراؽ الحسريػػػػت والػػػػنفط داتػػػػؿ 
 ا رض 

ولميل ػػوس  و ػػؼ لمػػزكزؿ والسػػراحيف والحرحػػات ا رضػػيك  مػػى ضػػو  سػػدديا و 
 ك الزمنيك الد  دحػدث فييػا م ػؿ ىػذه الحرحػات  ومػا دأػسسو مػف دطرؽ  حذلؾ إلى الح ي

ىػدـ حػؿ سػ    ومػف  سػارادو إلػى الػػزكزؿ الدػ    ػاست محػك  يػـو مولػد الرأػوؿ محمػػد 
حذلؾ  سػار إلػى زلػزاؿ المػدائف الػذه اتمػد نػار الفػرس الدػ  لػـ دنط ػ   ح ػر مػف  (ف

و ومػػػا يمييػػػا مػػػف جسػػػؿ و سػػػار المأػػػلوده إلػػػى السػػػراحيف س ولػػػوفجزيرة  ػػػ مي، إلػػػؼ أػػػنك
 ػػ ميو يأدضػػ   سضػػو  نارىػػا (فالسرحػػاف ومنػػو دتػػرج  ػػيف النػػار الدػػ  دلرؼفسوطمػػو(

  (12ف ح ر مف مائك فرأ  (
وقاؿ السيرون  فاف ال ورات الجيولوجيك الدػ  حانػت دندػاب ال سػرة ا رضػيك ومػا 
لو دحد و مػف الدػوا   ت واردفا ػات وانتفاضػات  الدػ  ادت سرمديػا ىسػوط منػاطؽ ساأػ

واسدحػر نظريػك قيػاس محػيط اكرض  ػف طريػؽ وجػو د مردفػث  ،(13فاتر  دحػت السحػر(
 يطؿ  مى أيؿ يمدد نحو اكفؽ 

ىجريػػك( الػػذه أػػمى اسػػو الجيولوجيػػا فػػ  953وي ػػوؿ اللػػالـ اللرسػػ  فاسػػف أػػينا
وامػا جأػـ ىػوائ  أػياؿ، وامػا ، الزكزؿ والسراحيففاما جأـ ستاره دتان   قوه اكنػدفاع

ذا حػػاف أػػسب الزلزلػػك قويػػا جدا،ضػػلفت اكرض ساندفا ػػو وتروجػػو ورسمػػا جأػػـ نػػاره فػػا
  (14فتمؼ نار محرقك ورسنا حد ت ا وات ىائمك ودوه يدؿ  مى سدة الريو(
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ونػػػػوع ودرحيػػػػب ، حيػػػػث  سػػػػار فػػػػ  ملظػػػػـ حداسادػػػػك  لملمميػػػػات الدحػػػػت أػػػػطحيو 
 وا رىا فػ  دسػحيؿ أػطو اكرض  حيػث ا دسػر آف النسػاط السرحػان  مػف اسػرز، ال تر

مظػػػػاىر أػػػػطو ا رض فل ػػػػد  حػػػػد اللديػػػػد مػػػػف اللممػػػػا  اللػػػػرب ضرورةاأػػػػددارة اكرض 
وناحظ اف اكرا  الحدي و م ؿ  راه الدحدور محمد أػام   أػؿ  ،(15فكأدمرار الحياة(

فػػ  قولػػوفاف السػػراحيف  سػػارة  ػػف اىدػػزاز أػػطو اكرض او دذسػػذسيا  نديجػػك اكضػػطراب 
وىنػػاؾ سػػواىد   (16فو  مػػى الأػػطو واأػػفمك(وفػػ  دػػوازف ورتػػاوة ال ػػتور ودػػوازف جاذسيدػػ

اتػػػر  دػػػدؿ  مػػػى وجػػػود حرحػػػو فػػػ  سػػػاطف اكرض وانس ػػػاؽ طاقػػػك مػػػف اك مػػػاؽ وىػػػذه 
ل ػػد أػػجمت انفجػػارات حدي ػػك تمفػػت ا ػػار ددميريػػك حسيػػرة م ػػؿ (17فالسػػواىد دم ميػػا السػػراحيف

انفجػر سرحػاف  1932ودطاير  م ا الجزيرة  وفػ   ػاـ  1883انفجار جزيرة حراحدوا  اـ 
 جزيرة مونأميك ف  جزر اليند السرقيك 

 الصخور:-3
ددحدد اكسحاؿ اكرضيك  سلنا ر  المناخ ودا يرىا  فػ  نػوع ال ػتور سملنػى 

ف ػػد ذحػػر اتػػواف ، اف الدرحيػػب ال ػػتره ىػػو الػػذه يحػػدد ملظػػـ اسػػحاؿ أػػطو اكرض
ال فا ف  رأائميـ فاف الجواىر  الملدنيو متدمفك ف  طسا يػا  وطلوميػا  والوانيػا حػؿ 

وىػػ  اف الملػػادف دنسػػو دحػػت  دػػو ير   (18فذلػػؾ سػػاتداؼ س ػػث ملادنيػػا ودغيػػرات اوديديػػا(
 ػػدة  وامػػؿ اتػػر  فػػ  سػػاطف اكرض ودتدمػػؼ  ػػتورىا سػػاطف اكرض ومنيػػا ال ػػمده 

ريػػد اف ن ػػوؿ حيػػؼ ي ػػير الطػػيف المػػيف احجػػار دنحأػػر اكحجػػار  والمجوفػػو والمتمتمو،فن
فد ػػػير منيػػػا ح ػػػى ورمػػػا وحيػػػؼ ينل ػػػد مػػػف ذلػػػؾ الطػػػيف والرمػػػاؿ فػػػ  قلػػػور السحػػػار 

فالح يػػر مػػف الطػػيف دجػػؼ ودأػػدحيؿ اوك سػػيا سػػيف الحجػػر والطػػيف  ،(19فحجػػاره وجسػػاك(
يحػػف لزجػػا  وىػػو حجػػر زتػػو  ػػـ يأػػدحيؿ حجػػر اولػػ  الطينػػات سػػذلؾ ماحػػاف لزجػػا فػػاف لػػـ

  وف  الوقت الحاضر دـ د نيؼ ال ػتور (23ففانو يدفدت ف   ح ر ا مر قسؿ الدحجر
إلى  تور ناريك ومدحولك ورأػوسيك والحسػؼ  ػف درحيسيػا الحيميػاوه و سػحاليا وطسيلػك 

 دحوينيا 
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 :املياه السطحية -4 
وى  المياه الجاريك فػوؽ أػطو ا رض الدػ  دحونػت نديجػك ا مطػار  والأػيوؿ 

ليناسيث والليوف الد  دلمؿ س ورة حسيرة  مى دغير سحؿ أطو ا رض ودلدسر   ح ػر  وا
وقد دطرقت رأائؿ  تواف ال ػفا إلػى  الظواىر دو يرا ف  دغيير  سحاؿ ا رض اكتر ،

الدراأػػػات النيريػػػك وا ػػػر الميػػػاه الجاريػػػك س وليـفو مػػػا ا مطػػػار الدػػػ  دحػػػوف  مػػػى رؤوس  
ؾ الجسػػػاؿ وتمميػػػا ودن ػػػب  فػػػ  مغػػػارات وحيػػػوؼ الجسػػػاؿ فانيػػػا دفػػػيض فػػػ  سػػػ وؽ دمػػػ

ودحػػوف فػ   أػػفؿ دمػػؾ الجسػػاؿ منافػػذ ضػػي ك   ودمدمػػو ودحػػوف حػػالمتزوف،، و ىويػك  ىنػػاؾ
ودمػر فػ  جريانيػا  راجلػك  ، ودجػره ودجدمػث ودحػوف  وديػك وانيػار، دمر منيا دمؾ المياه

و سػػاروا  ف  (21فجريانيػػا نحػػو السحػػر ودحػػوف منيػػا الستػػارات والريػػاح  والغيػػـو وا مطػػار(
وحاف لميل وس  دحميمو التػاص  حيػث  اللمميات دجره إلى  كف و حدوا  مى اأدمرارىا،

ا دسر المياه الجاريك احد  ىػـ المظػاىر  لطسيليػو فػ  دسػحيؿ أػطو ا رض فضػا  ػف 
 اقديػػا مػػث اإلنأػػاف واردسػػاط حيادػػو اكقد ػػاديك  واكأػػديطاف وي ػػوؿ المأػػلوده فومػػف 

،    مك واند اؿ السحار وا نيار  ف مواقليا وسساب ا رض وىرميػاد دـ  نو ودوتر ف
والحػػاـ فػػ  حيفيػػك المػػد والجػػزر الأػػنوه وال مػػره  وكه  مػػك  ػػارت  وموديػػا،، وحياديػػا

وك موضػػث  ، وقػػاؿ  يضػػا فليأػػت مواقػػث ا رض الرطسػػك  سػػدا رطسػػو،(22ففػػيض السحػػار(
ار  لييػػا وان طا يػػا  نيػػا وليػػذه الياسأػػك  سػػدا ياسس،لحنيػػا ددغيػػر ودأػػدحيؿ  ل ػػب ا نيػػ

وليس موضث  اللمك يأدحيؿ موضث السحر موضث السر، ليس موضث السر  سدا  سدا سرا،
  (23فالسحر  سدا  سدا سحرا(

ولمسيرونػػ  قولػػوففعذا  مػػت و فػػرط دحايأػػيا حوليػػا ن  ػػت ميػػاه وغػػارت  يػػوف 
رة المتد ػرة أػػسؽ وسيػذه الفحػ ،ت اللمػارة واند ػؿ  ىميػػا إلػى غيػرو م ػت ا وديػك ودغػدر 

اللػػػػػالـ ا مريحػػػػػ  ولػػػػػيـ مػػػػػوريس ديفػػػػػز  ستمأػػػػػك قػػػػػروف فػػػػػ  دلريػػػػػؼ ودوضػػػػػيو الػػػػػدورة 
، الجيمورفولوجيك الد  يمر سيا النير حذلؾ قولو، حيث يسمغ  الحفر سػال رب مػف الجسػاؿ

وسػػدة جريػػاف  ميػػاه ا نيػػار  واحفػػر  ػػف دسا ػػد المجػػر  ورمػػاكت  نػػد الرحػػود واقدػػراب 
  (24فالمضايؽ(
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 نػػد الم ارنػػك سػػاآلرا  الحدي ػػك  مػػد  الد ػػارب فػػ  الو ػػوؿ الػػى الفحػػرة ناحػػظ  
ميػػؿ فػػ  الأػػا ك فونػػك  1/6حيػػث ي ػػوؿ الأػػير جيح ففػػعذا حانػػت أػػر ك المجػػر  المػػائ 

ذا حانػػػت  أػػػرع سنأػػػسك  ميػػػؿ فػػػ   1/4كيأػػػدطيث  ف يحمػػػؿ  ح ػػػر مػػػف الطمػػػ  النػػػا ـ واة
ذا حانت  أرع ف  (25فعنيا دحمؿ الرمؿ التسف(الأا ك فونك يأدطيث حمؿ الرمؿ النا ـ واة

آذ  ف ا فحػػػػػػار موجػػػػػػودة قػػػػػػديما ودػػػػػػـ اأػػػػػػدتداـ الملادلػػػػػػك ،  ه ىنػػػػػػاؾ دناأػػػػػػب طػػػػػػرده
دور اللمميػات  (1977كأػدتراج الندػائج النيائيػك،  ويػذحر محمػد مدػول  ف، اإلح ائيك

النيريػػك سونيػػا دتضػػث ل ػػوانيف نأػػدطيث  ف نػػدرؾ حيػػؼ ىػػذه ا نيػػار دمحنػػت مػػف دغييػػر 
  فػػحيمك سػػد  سسػػحمو الحػػال  ونأػػدطيث اف ندتيػػؿ  ػػوردك المأػػد سميك أػػطو ا رض ودسػػ
   حالك  سات المناخ

 املناخ :-5
اىدـ  ممػا  اللػرب سالمنػاخ و نا ػره لمػا لػو مػف ا ػر حسيػر فػ  دسػحيؿ  أػطو 

اأػػػػما ولممطػػػػر   (253ا رض ل ػػػػد ذحػػػػرت حدػػػػب ف ػػػػو المغػػػػك  ف لمأػػػػحاب  نػػػػد اللػػػػرب ف
سػػػير  تػػػواف ال ػػػفا فػػػ  رأػػػائميـ إلػػػى حػػػدوث وي ،(26فاأػػػما وف ػػػا لموأػػػـ أػػػ وطو (84ف

الدأاقط ف د ذحروا  نك  ذا فاردفلت الديارات ف  اليوا  وددافث إلى الجيات اللميا فيحػوف 
ددافلو إلى جيك  ح ر مف ا تر  ويحوف مف قدامػو لػو جسػاؿ سػامتك مانلػك ومػف فوقػك 

ومالمينػػػد مػػػف ويسػػػرح السيرونػػػ  فػػػ  المنػػػاخ فػػػ  حداسػػػك ف  (27فلػػػو سػػػرد الزميريػػػر مػػػانث (
م ولك            ( يوضو فييا نظػاـ أػ وط اإلمطػار حيػث ي ػوؿ فوالينػد دمطػر مطػر 
الجميػػث يأػػمونو فسرسػػحاؿ (وحممػػا حانػػت الس لػػك اسػػد إملػػاف فػػ  السػػماؿ وغيػػر محجوسػػك 

وناقش اليل وس   نا ر المناخ  ،(28فسجسؿ فيذا المطر فييا اغزر وحددو  طوؿ واقوه(
نك مف اللوامػؿ الميمػك فػ  إنسػا  المػدف ورسػط الموقػث ودوائػر ف   ح ر مف محاف و حد  

 اللرض لك  اقك سالمنط ك و حك السيئك 
ويسػػػر الم دأػػػ  فػػػ  حداسػػػك فحدػػػاب السػػػد  والدػػػاري  ( ػػػف الدأػػػاقطف فومػػػا الغيػػػـو 
والأحاب واكندا  والضساب في  ستػار يردفػث مػف ا رض فمػا غمػظ منيػا  ػار أػحاسا  

جموف يز موف  ف السمس دمر سمواضث نديك وسطائو غمر او  ار ضساسا وغماما،ومن
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فد ير أحاسا سحرارة مرورىا فاذا دحا ؼ الستار  ار غيما واكمطار اجدماع ذلػؾ الغػيـ  
  (29فوانل اره(

 933يرجث الفضؿ لملمما  اللرب حونيـ  وؿ مف  درؾ  ف اليوا   محدود منذ 
 مميػػك حيػػث لػػـ يدمحنػػوا مػػف   أػػنك ولحػػنيـ لػػـ يأػػدطيلوا سطسيلػػك الحػػاؿ  جػػرا  دجػػارب

  (33ف(1898اكردفاع ف  اليوا  سونفأيـ  حدى  اـف
ل ػػػد دطػػػورت الدراأػػػات المناتيػػػك  حدػػػػى و ػػػمت إلػػػى دحميػػػؿ المحػػػاف وظيػػػػور  
نمػوذج الجيمورفولوجيػػا المناتيػك الدػػ  دلطػػ  المنػاخ دورا  أاأػػ  فػ  دحديػػد ت ػػائص 

، وسػػودؿ 1957 دريحػػارت، و 1953حمػػا  سػػار حػػؿ مػػف سمديػػر ، ودوزيػػث  سػػحاؿ  ا رض
ف ػػػػػػد  ػػػػػػرؼ حػػػػػػؿ مػػػػػػف دريحػػػػػػارت وحاليػػػػػػو  الجيمورفولوجيػػػػػػا  ،1979، واو ليػػػػػػر 1973

  (31فالمناتيك،ى  دراأك  سحاؿ ا رض حما يحددىا المناخ
ودوضػػػػو الدراأػػػػات الحدي ػػػػك  ف ىنػػػػاؾ   ػػػػاث  وامػػػػؿ رئيأػػػػك ىػػػػ  اللمميػػػػات  

دطػور  سػحاؿ  ا رض الساطنيك  والتارجيك والمحميػك ىػ  الدػ   دغيػر  و مأػؤولك  مػى 
حيػػػث دسػػػير اللمميػػػات  المناتيػػػك إلػػػى الطاقػػػك السمأػػػيك وفلػػػؿ ا مػػػواج  الدػػػ  دأػػػسسيا 
الرياح،ل د إ ارة الح ير مف النظريػات الحدي ػك  فػ  دفأػير المنػاخ تافػات مدلػددة حػوؿ 
نسوة  ودطور ا سحاؿ ا رضيك واللمميات الجيمورفولوجيك  ومنيا نظريػك دورة الدلريػكف 

الد  واجيت اللديد مف اكند ادات والد   نفت حأب  ا قاليـ المناتيك،فضا  لديفز(
 وا راض  الجافك  وا قاليـ  الرطسك  ،  ف نظريك دطور المنحدرات 

الجيمورفولوجيا المناتيك والنطاقيك  ى  دراأك منظومات  الحت  الحيػوه   و  
ائدة لسرائط  الحرارة  والرطوسك المنات  ففالحيمنات ((  ه مجمو ك الحت والدراحـ  الل

والغطػػا  النسػػاد  سحػػؿ نطػػاؽ منػػات  حسيػػر  ف المنػػاخ الحػػال   كيأػػود فلػػا  فػػوؽ  ورسػػا 
حػػػوال  –الغرسيػػك  و السػػػماليك   ك منػػػذ فدػػػرة ق ػػػيرة جػػدا مػػػف وجيػػػك النظػػػر الجيولوجيػػػك 

  (32ف سرة ماييف أنك حيث لـ  دأدطيث اإلسحاؿ  ف دأدسدؿ ملالميا الأاس ك
 لتجوية والتعرية:ا-6
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لحػواؼ الجسميػك  مػف دجويػو  ساللمميات الد  دؤ ر  فػ  ا اىدـ اللمما  اللرب ل د 
 واإلمطػػار ف ف اكوديػػو وا نيػػار  و زوىػػا إلػػى ا سػػلك السمأػػيك والميػػاه الجاريػػك ودلريػػك

نحػػػػو السحػػػػار  واآلجػػػػاـ  اديا وجريانيػػػػاحميػػػػا دسدػػػػدئ سالجسػػػػاؿ والػػػػداؿ ودمػػػػر فػػػػ  مأػػػػي
وال مػػر  والحواحػػب  سطػػوؿ  ف  والجسػػاؿ مػػف سػػدة  إسػػراؽ السػػمسوالغػػدرافالمأػػدن لات( 

الزمػػاف  والػػدىور دنسػػؼ رطوسديػػا ودػػزداد  جفافػػا  ويسأػػا  ود ػػير  حجػػار و ػػتور  ػػـ 
  (33فا مطار والأيوؿ دحط دمؾ ال تور والرماؿ إلى سطوف ا وديك وا نيار(
ضػػث ا رض ل ػػد اسػػار المأػػلوده الػػى نسػػؤ الرأػػوسيات حيػػث قػػاؿ فليأػػت موا

الرطسػػػك اسػػػػد  رطسػػػػك وك مواضػػػػث ا رض اليػػػػاسس  سػػػدا ياسأػػػػك  ولحنيػػػػا دأػػػػدحيؿ  ل ػػػػب 
 ،(34ف لييػػا وان طا اديػػا  نيػػا وليػػذة اللمػػك يأػػدحيؿ موضػػث السحػػر موضػػث السػػر( ا نيػػار

حمػػػػا أػػػػاىـ السيرونػػػػ  فػػػػ  ماحظػػػػات ميمػػػػك ست ػػػػوص  مميػػػػات دسػػػػحيؿ ا رض فػػػػ  
دػػػػاسث ال ػػػػتره  ووجػػػػود درأػػػػسات غرينيػػػػك حداسوفالينػػػػد( ومنػػػػو  سػػػػار إلػػػػى  مميػػػػات  الد

ورواأػػب طمويػػك جنػػوب اليمايػػا وميزىػػا  مػػف حيػػث النأػػجك حيػػث ال ػػتور الغرينيػػك  
مف الجسؿ تسػنك   مػا السليػدة  والمن ولػك  سفلػؿ  المجػاره المائيػك  حانػت  نا مػك سفلػؿ 

  (35فالددحرج  واكند اؿ مف محاف إلى اتر
نيػػػا  مميػػػك دوحػػػؿ ودحمػػػؿ ال ػػػتور ل ػػػد  رفػػػت الدجويػػػك فػػػ  الوقػػػت الحاضػػػر   

سمجمو ػػػك مػػػف اللمميػػػات الحيماويػػػك والفيزيائيػػػك  الدػػػ  دلمػػػؿ  مػػػى دحمميػػػا  حيمياويػػػات 
ودحأػػػرىا ودفدديػػػا فيزيائيػػػا ودلنػػػ  سػػػدورىا مػػػد  اأػػػدجاسك ال ػػػتور للنا ػػػر الغافػػػيف 

 المائ  والحيوه  
ن ػػؿ الدلريػػك فال فضػا  ػػف دجيػز مفددػػات مدلػػددة الحجػـ دحػػوف جػػاىزة للمميػات

حيػث وضػث  سػحاؿ ا رض فػ  قالػب  1934( وقد حدب ديفػز  ػاـ  والنحت واإلرأاب
وىػ  مرحمػك السػساب والنضػج والسػيتوتك   ، زمن  دضمف  اث مراحؿ للمميػك الدلريػك

وقػػد أػػميت  مميػػات الدلريػػك والدجويػػك مػػؤترا  فحرنولوجيػػا اليػػدـ( ف ػػد ادتػػذت مػػف السلػػد 
  1979وسراوف  1968 الداريت  والد   حد  مييا حؿ مف سوـ
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       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 ين ــا بـوجيـورفولـمـيـالج
األفكار القديمة والحديثة 

 دراسة مقارنة
 

ل ػػػػد  ممػػػػت الدراأػػػػات الحدي ػػػػك  مػػػػى اأػػػػدحداث طػػػػرؽ  تػػػػر  لجمػػػػث  ودحميػػػػؿ  
تػػػراج ىػػػذه الملمومػػػات  مػػػى سػػػحؿ جػػػداوؿ  و تػػػرائط  و  ػػػور،  وملالجػػػك ود ػػػنيؼ واة
 وأميت الد نيات الجغرافيك الد  دسمؿ نظـ الملمومات الجغرافيك واكأدسلار  ف سلد 

الن يب ا حسر ف  الدراأات ال ديمك وم ػاؿ  ل د حاف للمميات الدلريك والدجويك
مػس قػروف والدػ  سػؿ تسيرونػ  قدػـ دوضػيحيا مف ػا  مػف قسػؿ ال ذلؾ دورة الدلريك الد 

و الجيمورفولوجيػػا(  الحاليػػك  نػػدما  سػػار  لييػػا سػػالطرؽ  سػػ فػػز فمػػورس دي   ػػسو ويميػػاـ
نػو ا دمػد حميػا  مػى اللمميك آو اإلمحانيات اإلح ائيك الحاليك   يلن  ذلؾ حمػا  أػمفنا ا

 الدراأات اللرسيك اإلأاميك ولـ يوت سس   جديد 
 ف ملظػػػـ ملػػػالـ أػػػطو ا رض ىػػػ  ندػػػاج  امػػػؿ آو  ح ػػػر مػػػف اللوامػػػؿ الدػػػ  

الجميػػد والريػاح إضػافك إلػى  مميػات دفحػػؾ ،ا مواج ،دحفػر ا رض وىػ   الميػاه الجاريػك
يك و وامػػػػػؿ الدلريػػػػػك ال ػػػػػتور وانييػػػػػارات الدرسػػػػػك وال ػػػػػتور سدػػػػػو ير  الجاذسيػػػػػك ا رضػػػػػ

 والدجويك 
لحؿ حادب  و مؤلؼ  يغك دلريفيك لممنيج مف حيث الجوانػب اللمميػك لػـ يحػف 
لمحدػػاب اللرسػػ  فػػ  ىػػذا المجػػاؿ أػػو  الدرجمػػك واة ػػادة  ػػياغك الموضػػوع ف ػػط تػػاؿ 
مرحمػػػك المائػػػك أػػػنك ا تيػػػرة سػػػؿ نأػػػدطيث ال ػػػوؿ  ف  أػػػاس حػػػؿ اللمػػػـو ومنيػػػا موضػػػوع 

  أام   السحث ى   فحار  رسيك
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 ين ــا بـوجيـورفولـمـيـالج
األفكار القديمة والحديثة 

 دراسة مقارنة
 

 :االستنتاجات 
  و ػػػمت مػػػف تاليػػػا  ف لملػػػرب ل ػػػد   سدػػػت الم ػػػادر اللرسيػػػك والملمومػػػات  الدػػػ -1

الرئيأػػػػػػ  فػػػػػػ  وضػػػػػػث ا أػػػػػػس اللمميػػػػػػك لملظػػػػػػـ اللمػػػػػػوـ س ػػػػػػوة  امػػػػػػك و مػػػػػػـ الدور 
 الجيمورفولوجيا س ورة تا ك 

 دوضو ا فحار اللرسيك اإلأاميك وماأس يا   ف لملرب الفضؿ الحسير  ف  و وؿ -2
 مػػػـ الجيمورفولوجيػػػا الػػػى ىػػػذا الحػػػد مػػػف الدطػػػور والرقػػػ  الػػػذه فػػػدو المجػػػاؿ  مػػػاـ 

 الساح يف لدطوير  فحارىـ  
اقدسس ملظػـ اللممػا  ا جانػب  فحػارىـ مػف اللمػـو اللرسيػك م ػؿ ولػيـ مػوريس ديفػز  -3

الذه أم   سو الجيمورفولوجيا لحونو احدسؼ دورة الدلريػك   ممػا  ف اللػالـ اللرسػ  
  قػػد  وضػػو  ىػػذه اللمميػػك سالدف ػػيؿ قسػػؿ  ح ػػر مػػف تمأػػك قػػروف ووضػػو السيرونػػ

  السيتوتك( النضج، سمراحمو فالسساب،المراحؿ الد  يمر سيا النير 
دنحر  دد مف الساح يف لفضؿ اللمما  اللرب حيث  اقدسأوا مػف ملػارفيـ ونأػسوىا  -4

سنػػػات   نفأػػػيـ  و  ػػػسحت مادأػػػمى المػػػدرس ا مريحيػػػك لمجيمورفولوجيػػػا ىػػػ  مػػػف
  فحار اللالـ اللرس  السيرون   

مػػف تػػاؿ الم ارنػػك ادضػػو لػػدينا  ف ملظػػـ الدراأػػات اللرسيػػك ىػػ  و ػػفيو كدلدمػػد  -5
 مى  أس دحميميك حميك ولحف  ذا ماقيأت إلى دمؾ الفدرة  فونيا  احدسافات  مميك 

 حسيره جدا  
مػـو مسنػ   مػى نأدطيث ال وؿ  ف حؿ ما احدسؼ مف جديد ف  ىذا الجانب مػف الل -6

 فحار داريتيك  رسيك وذلؾ كف حؿ فحره دطرؽ ليا السػاح يف حػدي ا نجػد ليػا جػذور 
 داريتيك ف  الحداسات اللرسيك 

دطػػػورت الدراأػػػات وطػػػرؽ السحػػػث والمنػػػاىج نديجػػػك اإلمحانػػػات اللمميػػػك الدحنموجيػػػو  -7
الحميػك الدػ  الحدي ك وطوره الدراأات  ل ديمو ساأػدتداـ الد نيػات الجغرافيػك  لحدي ػو 

 ن مت ا فحار الو فيك إلى ندائج ح ي يك نيائيك 
المسارحات اللرسيك اللمميك الحدي ك  كيمحف م ارنديػا سلمػـو مػف أػس يـ مػف اللػرب  -8

  الداريتيك لمدراث اللرس  اللمم  المأمميف وغيرىـ  ذا ما ددسلنا المراحؿ
دػو وتأػر مػف دػرؾ   ػارة يدرفػث ل د ا ره اإلرث اللرس  اللمم   مـو مف اتػذ سووليا -9

سيا الغير ولذا يدوجب الدوجو الى دارأػو اإلرث اللممػ  اللرسػ  و لدو يػو إلػى نسػره 
 وا تذ سنا يدو  
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر
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 ن
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 دراسة مقارنة
 

  والتعليقات املـصـادر 
                                                      

 (  1ايك  فأورة اللمؽ،  (43ال راف الحريـفأورة يس  ايك (ف
مطسلػػػػػػػػك جاملػػػػػػػػك  جاملػػػػػػػػك الس ػػػػػػػػرة،  سػػػػػػػػحاؿ أػػػػػػػػطو ا رض، داود،دغمػػػػػػػػب جػػػػػػػػرجيس  (1ف

  33، ص2333الس رة،
  37،ص1951م دمك ف  داري  الحضارات ال ديمك،ال أـ ا وؿ،سغداد، طو ساقر، (2ف
 ،115أمأػػمك  ػػالـ الملرفك،اللػػدد  ملػػالـ  مػػى طريػػؽ دحػػديث الفحػػر اللرسػػ ، ملػػف زيػػادة، (3ف

  113، ص1987الحويت 
  187ص   ،1986، 6،الأنك 9، اللدد رأالك التميج اللرس ، حموده  دناف (4ف
  186ص حموده  دناف، م در أاسؽ   (5ف
،دار سيػػروت ودار  ػػادر لمطسا ػػك 2رأػػائؿ  تػػواف ال ػػفا وتػػاف  لوفػػا،ج  تػػواف ال ػػفا، (6ف

  97 -96ص 1957سيروت، والنسر، 
  97ص م در أاسؽ،  تواف ال فا، (7ف
دار السػػؤوف   مك نواسػػغ الفحػػر اللرس ،ىيئػػك حداسػػك الدػػاري ،تػػالص اكسػػلب، اليل وس ،أمأػػ (8ف

  43،ص1988سغداد، ال  افيك اللامك،
دار نيضػػك م ػػر لمطسا ػػػك  درجمػػك فػػؤاد  سػػد اللاؿ،ح ػػائؽ  ػػف ا رض، سادريػػؾ محػػوك، (9ف

  35ص سدوف أنك الطسث،  ال اىرة، والنسر،
ك المػػؤرخ اللرسػػ ، اللػػدد أػػره محمػػود المػػدرس، الفحػػر الجغرافػػ   نػػد السيرونػػ ، مجمػػ (13ف

  265،ص 1986ال الث،أنك
  573ص (،17( الرأالك ف2 تواف ال فا،م در أاسؽ الجز  ف (11ف
  يف النار -ا طمك (ف
 المو ػػػؿ، مطسلػػػك جاملػػػك، المو ػػػؿ، دػػػاري   مػػػـ ا رض، فػػػاروؽ  ػػػنث ات اللمػػػره، (12ف

  37ص ،1984
  265ؽ صأره محمود المدرس،مجمك المؤرخ اللرس ، م در أاس (13ف
دح يػػؽ  سػػد الحمػػيـ مند ػػر وغيرة،الػػدار  الملػػادف واآل ػػار اللمويػػك((،- سػػف أيناففالسػػفا  (14ف

  17ص ،1965الم ريك لمدوليؼ والنسر ولدرجمو، ال اىرة،
رأػػائؿ  ات يوأػػؼ الغنيـ،السػػراحيف والحػػرات والحمػػوت فػػ  الدػػراث اللرسػػ  اإلأػػام ، سػػد (15ف

  15ص ،1988 يك/قأـ الجغرافيك/جاملك الحويت،جغرافيو،الجمليك الجغرافيك الحويد
،  ال ػػػػػػػػػػاىرة محمػػػػػػػػػػد أػػػػػػػػػػام   أػػػػػػػػػػؿ،الجغرافيك الطسيليك،محدسػػػػػػػػػػك اكنجمػػػػػػػػػػو الم ػػػػػػػػػػريك/ (16ف

  62،ص1984
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  124ص حموده  دناف، رأالك التميج، م در أاسؽ، (17ف
  85-75م در أاسؽ،ص  تواف ال فا، (18ف
  92ص ،18،الرأالو2م در أاسؽ،ج  تواف ال فا، (19ف
  18م در أاسؽ،ص اروؽ  نث ات، ف (23ف
  125ص رأالك التميج م در أاسؽ، حمود  دناف، (21ف
  61،ص1938المحدسك الل ريك،سغداد، المألوده،الدنسو واإلسراؼ، (22ف
  91ص ،1972سيروت، النيضك اللرسيك، جغرافيك الأطو،دار يوأؼ  سدالمجػيد فايد، (23ف
د اللػػرب المأػػمميف فػػ  ح ػػوؿ الجغرافيػػك محمػػد  سػػاس حأػػف، منػػاىج السحػػث اللممػػ   نػػ (24ف

  87ص 2331الطسيليك،  طروحك دحدوراه غير منسورة، حميك اآلداب، جاملك سغداد، 
   74-73م در أاسؽ، ص    تواف ال فا،  (25ف
  267ص م در أاسؽ، أره محمود، الفحر الجغراف   ند السيرون ، (26ف
، الجػػػػز  ال ػػػػان ، نسػػػػر حممػػػػاف مطيػػػػر اسػػػػف طػػػػاىر الم دأػػػػ ،حداب السػػػػد  فػػػػ  الدػػػػاري  (27ف

  32-33، ص1911ساريس،
  36سادريؾ محوك،م در أاسؽ،ص (28ف
 دار المأػػيرة لمنسػػر والطسا ػػك والػدػػػوزيث، حأػػف رمضػػاف أامك،  ػػوؿ الجيمورفولوجيػػا، (29ف

  446ص ،2334 ػماف،
دلريػػػػػب  سػػػػػد الػػػػػرحمف حميػػػػػدة، مسػػػػػادئ الجيمورفولوجػػػػػػيا، دار الفحػػػػػر  مػػػػػاحس ديػػػػػروو، (33ف

  223ص ،1997دمسػؽ،  ،الملا ر
  94-93ص  تواف ال فا، م در أاسؽ، (31ف
  97مروج الذىب وملادف الجوىر، ص المألوده، (32ف
  87محمد  ساس حأف، م در أاسؽ ص (33ف
  35حأف رمضاف أامك،م در أاسؽ، ص  (34ف
  سػد الوىػاب الػدساغ، إسػحاؿ أػطو ا رض، أدريمر، درجمك وفيؽ التسػاب، -ف -آر ر (35ف

  13ص  1964سغداد،  -ار الزمافمطسلك د
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 ح اصنبف انرتبت وانىحذاث االرضيتمس
 نتقييم انقببهيت االنتبجيت حلىض خبصت جبي

                                                      د.احمـــــد محمـــــد صـــــالح الطــــــ     

 ن
                                      كليظ التربيـظ /  جامطظ كركوك

 ن

  
ى االنادددسط ال د ادددت الايدددت دات  دددأ ب ئدددأ د  دددد -تعدددد يات دددست الايددد  ال  ددد 

ال  ا ر  ل   ددس التطب ة ددت   ددث تيددت د  لتتعددره يتدده الادد ع ت تا  دددا ل  دد   طددط 
 تنا  ت ال ت انطةت.اذ ل س ان الي ل      طط دساتت ل رض  اعر ت ايدت دااست س

دادس ان الاعر دت الدساتدت  ا درام الايد  التددساتأ  لايتةبت ت ادسل  نعدره اسع دت االرض ا
  تسج اله اعر ت يتا ت  دساتت  اعت است ا ل ت   ةت ت . 

 تطتب تصن ه االرض ايداد  رائط اي  التربت  اعر ت  صسئصد س الطب ع دت 
 الد ا سئ دددت  الي ز سئ دددت  الا ر  ل   دددت  الب ئ دددت . اذ ان الع  دددت االرتبسط دددت بددد ن  دددرائط 

ع ااددل الايدد طرة التربددت  اادددسل االرض نسادد  بيددبب ايتاسدعددس يتدده تصددن ه نيددس ال
يتددده ناددد م  ت ز ددد  ا تتددده التدددرب .  ددددذل  تعر ددده نظدددس  ا رض. اددددل ا رض . 
التربددددت .  النبستددددست . يات ددددس ادددددل االرض عدددد  ال سلددددب يتدددده ال سرطددددت  عددددأ الاظ ددددر 
التةر بدددأ لددد رض   اددددن تصدددن ي س الددده   ددددات ذات طدددسب  عنديدددأ  تعطدددأ اادسن دددت  

  ل دس  اددن   د  ا طدط ت  د  أ  بد ن   سس  تيي ر دل ال  دات الا تتيدت  ادن 
در ددددت  سبت ددددت ال  دددددات ا ر دددد ت اصنتس  ددددت   ددددد ل ل صدددده تتدددد  ال  دددددات ب  زائ ددددس 
الط   غرا  ددت  التربددت  ايددت دا  االرض  النبددست  الات  ددرات الب ئ ددت.   دد  يتدد  تطب ةددأ 
 عندددأ بتة ددد    تةدددد ر االرض   دددة اي ددد    سبتدددت  ا ئادددت االرض .  ال دددل ذلددد  تبدددرز 
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نظددددرا  ا ددددت ايددددداد  سرطددددت    ا ر  ل   ددددت التددددأ تعددددد  يدددد تت ا اددددت لتة دددد   االرض .اع
 لتاعت است الايصتت التأ تتظان س ين يط  االرض .

بتطدد ر التةن ددست ال   ا ر  ل   ددت نت صددل لد ددت تة دد   االرا ددأ الطب ع ددت اددد  
ا   اظ را   ادن ا رام اي  لتا ارد الطب ع ت  اظ ر االرض يته ادل  رائط  ان 

ا ددرام تة دد   لتادد ارد الطب ع ددت  دد ن   دددت   دددا اددن االرض ب ن ددس   دددة لنادد  اليسد ددت 
يددد ه  ظ دددر ااتددددادال اادددسب ت لددد رض الانسيدددبت لزرايدددت اليسد دددت اادددس اذا ظ دددرت ب ن دددس 

يدد ه  ظ ددر اددن  دد ل ال سرطددت.   صدد  ر  ددردام ا  ا ددززة  دد ن ا ددسطر ااددل عددذا
  ادن   ددد ر ايددددس ست  ايدددعت  صدددد  رةتيدددت د  عدددذا الطر ةددددت ايدددتةرائ س اددددن  ددد ل ظ

 صه نظس  االرض ت ط ط س ب ايدطت ما طدط اظ در االرضا  الدذه  ظ در الع  دت 
بدددد ن االنظاددددت اال ددددرى    دددددات االرض  ددددد ت صدددده بد ددددت بددددنيس الا طددددط  ال ددددد ل 
الايت د  لتيي ر  تبي ط يبل الاعسل ت  ان ا  تةد ر االيت دا  االاال لد رض  بادس 

 سيت ددت عددأ التة دد س  التددأ ا ددذ ب ددس  تدد    ددسس ال  دددات االر دد ت  ان الطر ةددت االداددر
 لت ص ل اله الاةسرنت العدد ت .

ان ادل االرض   ادن ان  يت  ه بد ت ااس ان ال رائط الط ب غرا  ت  الص ر 
 العتا دددتا اذ ان اعر دددت اعددد ال   دددت  لددددن  بةددده العادددل ال ةتددده ما ددددان تة ددد   ال ةدددسئة 

ظ ر االرض  اددن ان تعدره  تريد   ادن اد  تتدتدل لتدد ن  د ن ابيط أ زام ا ات  ر
 نا ذج ان االرض .

 -وتهدف الدراسة الى :
ابراز الانسطة التأ  ت     د ث اادسدل    دس تدؤار  دأ ت د دد االيدتااسر االاادل  -1

 ل رض.
 اس عأ االيت دااست اال رى الاادن ايت  ل االرض ل س . -2

 االرض .ت د د الاار ع الا ئ   الانسيب ا  صيست  -3
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 مسبث انبنيت األرضيت : -اوالا 
تعد البن دت ا ر د ت ا دد ابدرز  الع اادل الات دادت  دأ تادد ل اظ در ا رض . 
 عددددددأ ا ددددددد ال صددددددسئص الطب ع ددددددت التددددددأ ترتدددددددز يت  ددددددس ا يددددددس ا  ل ددددددت لتدرايددددددست 

 اددن   ل دددس  ددت  التعدددره   ال  ا ر  ل   ددل لد ن ددس أ يدددسس الاددسده الدددذه تعتاددد يت دددت
 .ا1مالارا ةت لتتط رات الب ئت يبر ألزان يته الت  رات ال  ا ر  ل   ل .

 تكىين انزمن انثالثي : -1
ا ا يدددت ادددن الصددد  ر الريددد ب ت الاتد ندددت ادددن  تتا دددز انطةدددت الدرايدددت ب  ددد د

تريددبست انة لددت ا ادعددس  اتصددتبت ب ايددطت الصددة طب عددأ أ  بيعددل  دد ة دسيددبت أ  أه 
ن ت ادد  أ ددزام  يتدده  ادددل ايتتددست صدد ر ت  التددأ تتددد ن ادد  يات ددت ا دسن د ددت أ ددرى

تتبددس ن  ددأ الندد ع  العاددر  الصدديت  در ددت  سبت ت ددس لاةس اددت  .ااددتةت اددن صدد  ر أ ددرى
تظ ددر صدد  ر تدددس  ن الددزان الا اددأ  ا2ع ااددل ال  ا ر  ل   ددل  اددن  دد ل الادددل مال

 ددأ انطةددت الدرايددت  يتدده ا غتددب اددن  ال ددردس  الددد ل ش .  الاةداد ددت  بدد ه  يددن . 
 ت ا د تد  ن الد لش  أ ط ت د را ر  ا2 ان سنل  اليت ت .  ت   ان   ل الادل م
رتددب اددن الصدد  رم  ر ت  غر ن ددل رات ددتا اتدا تددت ادد  تددد  ن أ دالددت الاتددد ن بادددل 

.  ت د ل إلده   در ارصد ص أ الده ت ا  رة  تاتسز بسليتدتت العسل تذات أل ان راسد 
 –الصددددد ان –  دددددر ط ندددددأ  دددددأ ا ا ددددد  أ دددددرى اد ندددددت ادددددن اعدددددسدن يدددددتد ت الادددددر  

 .ا2م اليتديبسر
أ  ت ا د تد  ن ان سنت  أ انطةل الدرايت إال أن الصيت ال سلبت ل دذا التدد  ن عد

الاؤلدده اددن الصدد  ر الرات ددت تددد ن ذات ألدد ان  اددرام أ  بنييدد  ت   طب عتددل الا اددات
تتعس دددب   ت تدددل طبةست دددس أ  دددسر غر ن دددت  طيدددل .  ان عدددذا اال  دددرا أدادددر ترد دددزا  دددرب 
الةسيدددددددة .  تدددددددد ن الصددددددديت ال سلبدددددددت ل دددددددذا التددددددد  ن عددددددد   دددددددعه الاةس ادددددددت لتع اادددددددل 

اةس ات دس عدأ ت تدل طبةدست ر  ةدل غر ندل  ال   ا ر  ل   ت  ان ا يبسب التأ تةتل ان
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 ط ن ت .   د ن ترد زعس  ربس لتةسيدة  تزداد  ا نت  ي است س دتاس ات  نس ن   ا يته 
. داددس  تبدد ن اددن  دد ل الز ددسرة ال ةت ددت ت ا دددعس ب  ئددت دتت ددت تيصددل طبةددل يددن أ ددرى 

اددن الاددة ة داددس ت  ددد    ددس العد ددد   باددة ة أ ة ددت تا عددس ا سل ددل  طبةددست اددن ال ددر ن
 ت ا دددد تدددد  ن الاةداد دددت  دددأ انطةدددت الدرايدددت  الاتددد له ادددن يددددة أنددد اع ادددن  العا د دددت

الصدد  ر ان ددس ط ل ددت بن ددت تتعس ددب ادد  صدد  ر رات ددت نسياددت  تتا ددز الصدد  ر الرات ددت 
بايددسا ت يسل ددت لددذا تعددد اصدددر لتا ددسا ال    ددت  نيسذ ت ددس تيددا  بتصددر ه دا تددأ أداددر 

ذلددد  أن الادددة ة  الصدددد ع  تتيدددس ت  دددأ نيسذ ت دددس  ادددن ال ر دددسن اليدددط أ   ددد  يدددن
 ايس ت س   د ظ ر لنس أانسم الز سرة ال ةت ت أن الطبةست اليط  ت ل ذا الص  ر اتسارا 
بداس دددت الادددة ة الاتبس ندددت  دددأ ا طددد ار  االتيدددسع بست سعدددست يددددا اادددس  عت دددس ير دددل 

ادددن الدتدددل  لتيدددة ط لتددد الأ يات دددست الت   دددل  ترددددت بس يددديل ب  ئدددت ر ايدددب يدددط  ت
ت  ط ددس ايتتددست رات ددت بص  ددس  صدد  را  يددا دت نست ددت يددن ت طدد  عددذا  الرات ددت الدب ددرة

الدتل أاندسم ت رد دس تنتادر عدذا الظدسعرة يتده اليدي ح الا ا دل لتع اادل ال   دت   سصدت 
ا ت تدد ه يتدده الدا ددر اددن ال صدده 2ال ن ب ددت ال رب ددت ان ددس  داددس تظ ددر  ددأ الادددل م

 ظ در تدد  ن بدسه  يدن  دأ  ه أ  دس   ألد ان ا تتيدت ا ظدسيته أن اع ا تتيت  دا  يتد
انطةددددت  نبدددد ر    د رادددد ر  يتيددددتت  اددددر ن الاطتددددت يتدددده ن ددددر زغ تدددد ن يتيددددتت اددددن 
الادددددداتدست   الصددددد  ر الطيت دددددت   اال  دددددسر الرات دددددت . تؤلددددده ريددددد ب ست بدددددسه  يدددددن 
أ ال ر ه البسرزة  الات از دت ادن الصد  ر الرات دت تتعس دب اد   د دسن صد  را تد ندت  د

الصدد  ر الطيت ددت ال اددت تسبعددت لتددد  ن اليت ددت .   طددسبة عددذا  ددد ث دتددل اداتدددت  ددأ 
صد  ر طيدل  غسلبدس ادس تت  در نيدبت الادداتدست إلده الطيت دست  ا ادنت التأ    دد    دس

ظ ددرت اددداتدست يد دددة  ددأ   ت  ددرا  يدد اس  اددا  اددست  ااددسعدتل  دد ل الز ددسرة ال ةت ددت
داتدست ادددن  صددده تادددبل بطب عت دددس  صددده أيدددسلأ  ددد ض  سصدددت . تتددد له عدددذا الاددد

 .ا3مانج ا 11-8الاةداد ت  لدن س ادبر ن يس اس  ته ل بتغ بع  س  طرا ط لل م
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 تكبوين انعصر انرببعي : -2
أن اغتددب عدددذا الر ايدددب تادددتال يتددده طادده   صددده  ايتتدددست صددد ر ت تيتدددت 
ا ادعس ان ص  ر أ رى ب   دس  ا تتيدت اتئدت الان ي دست  بطد ن اال د دت  اندسطة 

لةداست إذ تت له بادل أيسيأ ان ال صه الااتة ان تدد  ن الاةداد دت  بد ه  يدن ا
 أ   ن  ادل الطاه  الرال ب  طسرعدس الا تتيدت التدأ اادتةت ادن تد  ندست ا تتيدت  ال 

ا  تبدد ن أن 2الاةداد ددت .  ينددد الر دد ع إلدده الادددل م  ان سنددت  يددا س الددد لش  ال ددردس
بست س  يتدددده طدددد ل الا ددددسره الن ر ددددت ل ددددذا الر ايددددب عددددذا تادددد ل بطدددد ن ا  د ددددت  اصدددد

ال دددد ض  دددددذل  يتدددده االدتددددسه الارتيعددددت لتن ددددر أ  اددددس  يدددداه بسلاصددددسطب الن ر ددددت 
 ر ايب اليد ل الي  دأ  ددذل  اليد ل ألت ا عدأ . ديد ل لد  ن  ال    دل  الرادسد . 
  ددث أن ال طددسم الطادد ه ل ددذا اليدد  ل  ددد غطدده بعددض الت عدددات الط ن ددت .  تتادددل  

  ال ر ن  الرال .   د ن يط  س ايت ه   ت ل االن دار.ان الط ن 
 اجليىمىر فىنىجيب: -ثبنيبا 

تتطتدب ا ددس  تصددن ه ال  دددات ا ر دد ت إيدداد  سرطددت    ادد ر   ل   ددت التددأ 
إذ أن دددددس تةددددددد  ير ددددددس لتع  ددددددست الادسن ددددددت   تعدددددد أيسيددددددس لتب ددددددث ال   ادددددد ر   لدددددد  أ

 رض  تت لددد بسلتددسلأ إن ا رض  الاعت اددست ألنظسا ددت  التبددس ن ال سصددل يتدده يددط  ا
ال   –الار تت الزان ت  –العات ست  – ادن تصن ي س ايتاسدايته  اتت ات  رات مالب ئت 

ا  ان   ل س  ت  يزل   دات اتادسبل ت تتده يادس  س رعدس ادن   ددات الادسن ت   يت
 أ رى .

 ا ن  ظ إن الانطةدت  يد د    دس نظدس  الط دست الا دبدت2يند ا  ظت الادل م
الاتااتددت بط ددت د رادد ر.   نبدد ر   اددر ن   يدد دعس نظددس  ع ددبأ صدد ره  ددأ أيددسلأ 

ا صدد رة بدد ن  انددل اددد د التةطدد  ما ددززا  دددذل  ط ددل اةعددرة ال دد ض اةطدد   الددبعض
الاتااتدددت بيددد ل لددد  ن ألت اعدددأ  ط دددل اةعدددرة تن صدددر بددد ن  يتيدددتت د راددد ر   نبددد ر.
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أ ددرى  الاتااتددت بيدد ل يتيددتتأ د رادد ر   نبدد ر اددن   ددت  يتيددتت  اددر ن  اددن   ددت 
ا ا ا ي اددس  ادددل 2درددد    ال    ددل  الراددسد  اددن  دد ل ال سرطددت البن   ددت ادددل م

ار  ت     ت   ال اادتت ي ل ت ا عأ  اي   ت تت س العد د ان ا ن دسر  ال د دسن 
 اددن أادد رعس ن ددر  سصددت  ددسه  الددذه  عددد الا ددرى ا يددسس لبة ددل الر ا ددد التددأ تتتةددأ 

د ر دارا  ن ر زغ ت ن  ن ر ا  يبد اهلل   اده النيط  يدن الي دل  اعل  الاتااتت بن ر
 بسلتسلأ  عد ا د أع  الرا د الاادتت لن ر العظ   . تتد ن دت ه ا ن سر باددل  ا د  

إاس اليد  ل الارتيعدت   يند الا سره الييته الي  ل الي   ت ال اطئت اعر ت لتي  سن
تظ ر اددر ست يد  ل    د ت  دأ ا  يدس     أ أدار ايتةرارا تت ار بي  سن ا ياأ .

اليدديته لهن ددسر ندد ع التصددر ه ادد ره  يتددده يددي ح الان دددرات اتدد ازه  اددن الاتيدددت 
لتنظر أن ا  زام اليديته الااتددة أيديل نس  دت الرادسد تتةطد  بادبدت دا يدت ادن ا  د دت 
 ذات صيت ايدس  ت تتصده بصديت ا را دأ اال د د دل . نعتةدد إن ذلد  تدد ن بيدبب 

 ط التعر ت الاسئ ت  ايت سبت الص  ر ل س.ناس
 تصنيف انرتة ودرجت قببهيتهب:  -ثبنثبا 

 تربت بنيت حممرة راث مسك عميق : -1
 ت  ه ل ن التربدت يتده ادس  دد ل  دأ ترد ب دس ادن اد اد اعدن دت ا  ي د  ت  دل 
التربست البن ت  ال ارام تدتيدب ل ن دس عدذا ادن ادسيد د ال د دد التدأ ت    دس  ادن ايدا س 

 terrarosaم التربددت ال اددرام  اbrown soils)ددد ن اددن اددز ج اددن التربددت البن ددت تت

soils  تعره ا  سنس بترب انطةت الب ر الات يط . تتا ز ا  له ان ايا س بت ن بنأ 
. رادددسده  تددده أ ةدددر الت اعدددست الدتيددد تيددد  تةر بدددسل اددد   ت ددد ل إلددده  31 ا ددد  العادددة 

 يسل أادس النبدست الطب عدأ    دس   ندل  تد ط تيسيت س  سيده  انس  س رطب اتسمل   سه صد
% ادن  1.8 ص رة  ط  تت لذا   ن الاسدة الع   ت  أ عذا الترب تترا ح بد ن  اياسب

اال ة االيته ان س .  اغتب عذا الترب تت زع  دأ الاندسطة ال ا عدت بد ن دردد    أرب دل 
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ةت ددس  تا ددز اغتددب اد نست ددس اددن الادد اد الدتيدد ت   انددسخ انط   الا صددل  تتعيددر  زا دد 
اتد   ا يد   يدسه  صد ر  دأ الصد ه  ا611د  411م باتسم اعتدل ااطسرا تترا ح ب ن

.   عدد  ا4مل ن عذا الترب ا ار  ايس ت س  أ العراة  ت تدت  ددال  ان دس باد ندت دردد   
عددذا الندد ع اددن التددرب اددن الصددنه ا  ل اذ تعددد ا يددن ا را ددأ الزراي ددت   ددذا التربددت 

  س ايدددت ه . أادددس  صسئصددد س الد ا سئ دددت  الي ز سئ دددت   دددأ  يا ةدددت  صدددر  س   دددد  يدددط
ا ئاددت لنا النبستددست  ا عددسل لددذا   ددأ تصددت  ل ا دد  الا سصدد ل الزراي ددت  ال  ددرا ات 
 البيست ن داس أن س ت ت  ان ااسدل ا د دة لتزرايت  تاد ل عدذة النيدبت ادن ا را دأ 

 تادل نيبت  2د  ا1314ماغتب اال ت   الي تأ ل  ض  سصت  سه  تةدر ايس ت س 
ا 3اددددن ايددددس ت ال دددد ض الدت ددددت.   ت دددد  اددددن الادددددل م ا% 27.95ائ  ددددت  دددددرعس م

 .ا ت ز ع س الادسنأ  نيب تادت س1 ال د ل م
 تربت انهيثى سىل مع اجلبس وانكهس : -2

 عد عذا الن ع ان التربت ان الترب الاز   ت   تد ن ان ا ات ان اع ادن التدرب 
 اcalcareous soilsمادد  تربدددت دتيدد ت  اlithosolsمالت ا يددد ل ت  عددأ تربدددت ال  ددر

التد  ن  دا ا ة س االيته  ع ه التد  ن   نعد     س اال ة    ث تد ن اال له  د ات
(B) اال  بعددد اال ددة االيتدده ابساددرة يتدده ع ئددت ادد اد  .   تظ ددر اددسدةا5مياة ددس  دد ل

تدددست الدتدددس دبر  –ال  بيددد    ار ددد ت  ت تدددت التيدددد   عدددأ يدددسدة اادددس صددد ر الدتدددس  ا 
الاتبت رة . ااس انسطة    د عذا الترب بادل يس    أ تت ا د يته ان درات الانسطة 
الادداسل ت الاتس اددت لتانطةددت ال بت ددت العرا  ددت  نبست ددس الطب عددأ اادد سر يددط  ت ال ددذ ر 
 انس  سااساددل لانددسخ التددرب الديددتنسئ ت  ددأ العددراة . ايددسس الاز ددت الاسن ددت  ددأ التربددت 

ت اددن دسرب نددست الدسليدد     غسلبددس ادد  دسرب نددست الان ن يدد    تتيسيددل ت تدد ه يتدده دا دد
ب   ح ينداس تعسال ب ساض ال س در دت ر   . تيسيت س  سيده بيبب    د دسرب نست 
الدسليددد    ال دددرة  النددد ع الاسلدددث ادددن التدددرب ال بيددد ت بصددد رة يسادددت  ة دددرة با ت اعدددس ادددن 

ة الاعدسدن الاتا دزة بسن يدسض يدعت س العنسصر ال ذائ ت ال ر ر ت   عزى ذلد  الده يد سد
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دادس أابتدت الت دسرب  التبسدل ت ل   نست اعدن اال ت ب دس ت  ل ذا  سن تيا د عذا التربت
 عطأ نتسئج ا  ل يند زرايت س  تعد نيبت ال بس  يادة اال دة ال بيدأ ادن الع اادل 

. تنتاددر  (3)الا اددت الاددؤارة يتدده نادد  النبددست  الا د د ددت االنتس  ددت لاعظدد  الا سصدد ل
عذا التربت  أ انطةت الدرايت  أ انسطة اتير ت  أ أيسلأ ال د ض   يدطل  يدب ادس 

%ا 1.139 بنيدت  ددرا م .2دد  ا219م  اددتت ايدس ت  ددرعس  ا3 ظ ر  أ ال ر طتم
 ان ايس ت ال  ض الدت ت

 تربت بنيت حممرة راث مسك قهيم : -3
بتد ن بندأ ا ادر تتا دز  اreddish brown soilsمان التربدت البن دت الا ادرة 

 دددأ اعظددد  ا دددزام التربدددت  الددد ان عدددذا التددد ن   ادددة  تددد   اددد  العادددة . تيسيت دددس  سيدددده 
 انس  ددس  تصدده بددسل رارة الاددد دة  ال يددسه صدد يس ادد  اعدددل ااطددسر يددن ه  تددرا ح بدد ن 

اتدد  ااددس نبست ددس الطب عددأ اددن ندد ع  اددسئش  صدد رة اعاددرة ادد  ادد  رات  ا411 – 211م
 دددس اليعسل دددست ال    دددت  الت   دددت الد ا سئ دددت  ب دددذا تعتبدددر الادددسدة الع ددد  ت . تدددن يض   

الطسب  الاا ز لاعظ  الترب الا د دة االاطسر .  تت زع بادل يدس   دأ العدراة  ند ب 
 ا117م .  تادل ان   ض  سصت  سه ايدس ت  ددرعس (4)درد   ب ن  سنة ن  ب  أ

 .ا1ا  ال د لم3س تظ ر  أ الادل م دا ا% 1.1م بنيبت  درعس  2د 
 اراضي وعرة مشققت صخريت : -4

 ةصددد بسالرا ددأ الدد يرة ندد ع اددن الط ب غرا  ددت التددأ تتعددرض اعسلا ددس لت   ددرات 
اال التعر ت الاسئ ت ال د ل ت  الةن  دت التدأ تادسرس ا صده نادسط س اادر ايسي ت بيعل ي  

 دد ث ز دسدة طسرئددت  دأ ال ر دسن الاددسئأ .   عد د ذلدد  الده  دعه ادد اد عدذا االرا ددأ 
التأ  أ ال سلب تد ن يبسرة ين ر ايب عات  غ در اتاسيددت.   ت د ل اليدط  نت  دت 

رة ال  دد   ددسدة الز ا ددس  الايدد ت لددذل  الدده يتيددتت اددن اال ن ددت الاتعاةددت  الر ابددأ صدد  
 .(5)الر  عت  االيادة التراب ت غ ر الانظات 

تعسنأ عذا االرا أ ان ااسدل االن ددار الادد د  التعر دت الادد دة  ددا   يد رة 
 عت ددس ان تددد ن ا ددل صدد   ت الغددراض االنتددسج الزرايددأ بسن ايددل اذ ان ددس  االرض ااددس
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بعدددض الا ا ددد  الصددد  رة ان دددس  ا  دددل  ال سبدددست  الارايدددأ  دددأ تصدددت  الغدددراض زرايدددت
ايددت دا  ل ددذا التددرب عدد  االيددتيسدة ان ددس  ددأ اغددراض تنظدد   اال  ددسم البر ددت  اليدد س ت  

ا ان ددس تتدد زع  ددأ ايددسلأ ال دد ض   يددطل  ادددتت 1ما  ال ددد ل3  تبدد ن اددن الادددل م
 %ا .18.38 بنيبت  درعس م 2ا د 864ايس ت  درعس م

 اراضي اخذوديت : -5
أ بيددددبب الناددددسط الاتيددددسرع لتا ددددسره الاسئ ددددت اددددن   ددددت تتادددددل عددددذا االرا دددد

 ايت سبت البن ت االر  ت ان   دت ا درى . بيدبب تد  نست دس ال ادت  تده ان الايد  ت 
الدده ا سد ددد يا ةددت ااددس  عددل تربت ددس ان تتصدده ب ددذا االيدد   يددتارارالاسئ ددت  تتطدد ر بس

بدت  تصدنه ادن  عأ تصت  ل ا   ان اع الزرايدت بعدد ا درام االصد  ست  صد سنت التر 
ا ان دددس 1ا  ال دددد ل م3ا    تبددد ن ادددن الاددددل م2الصدددنه الاسلدددث ادددن التدددرب ال دددد ل م

ا 1135متتدد زع  ددأ ن س ددت اال تدد   اليدد تأ  اددن  دد ض  سصددت  ددسه  بايددس ت  دددرعس 
 %ا ان ايس ت ال  ض الدت ت .22.12م ادتت نيبت  درعس  2د 
 أراضي رديئت مشققت : -6

تتادل عدذا االرا دأ ادن التدرب الدتيد ت ادبل  اذ تب ن ان   ل الز سرة ال ةت ت
ال ردام  ان النبستست بيبب   سلت التربت  دارة التاةةست  ال ز ز الا   دة    س ااس 
 عت ددس ير ددتل لتتعر ددت بسيددتارار  تصددنه اددن الندد ع الاددسان اددن ايددت ى  سبت ددت التددرب 

اددددتت  2ا دددد 117ما  ددددر ايدددس ت س 1ا  ال دددد لم3ا  تبددد ن ادددن الاددددل م3ال دددد ل م
 %ا ان ايس ت ال  ض الدت ت .2.49منيبت ائ  ت 

 : (ترة انسهىل انفيضيت)تربت ظفبف االنهبر  -7
تنتادددر عدددذا التدددرب يتددده طددد ل ا د دددت االن دددسر الي  ددد ت لدددذا ان دددس تدددد ن    ددد ت 
ات دددة الاددبسب  ال صدد بت باددس  تريددب يت  ددس اددن اريددسبست  ددأ ا ايدد  الي  ددسن  عددذا 

 دأ العدسل  .  تدتيدب التربدست الي  د ت  صسئصد س التربست تعتبر ان ا صب التربست 
الاا زة اله  ددب ر ان الا اد االصت ت التأ ااتةت ان س .  ان ا   سن   اا س  تيدس ت 

 نظدددرال الن   تتيدددس ت  دددأ الددد ن الددده الصتصدددسل   دددد االيدددتتمادددن الرادددل الددده الطاددده 
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الت   دت  التربست الي  د ت تتد له ادن اريدسبست اادتةت ادن صد  ر ياتدت    دس  ي اادل
لذا أن س ايددت نيب سل  يريسن اس تدتيب  صدسئص التربدست الارتبطدت بدنيس ال در ه 
الانس  ددت  عددذا اددس تدد  ا  ظتددل لتربددت  دديسه االن ددسر التددأ تنتاددر يتدده طدد ل اال د ددت 
الانتاددر  ددأ  دد ض  سصددت  ددسه  بدتاددت ا ددرى عددأ يبددسرة يددن اددر ط  اتددد با ددسذات 

ر ايددب النست ددت يددن ا تتدده يات ددست ال ددت ا ددرى الن ددر  يتدده العادد    تددد ن اددن ال
الرأيددأ  ال ددسنبأ التددأ تنةت ددس الاددبدت الاسئ ددت اددن ايددس ت ال دد ض الن ددره بادددل يددس  
 التددأ  ريددب س الن ددر اانددسم  ر سنددل ادد  تنددس ص دددل اددن االن دددار  يددريت ال ر ددسن  عددذا 

 أ داس  ا%0..0.م بنيت  درعس   ا2د  27ماست  ا  ظتل ا دان سل   بت ت ايس ت س 
 ا.3ا  الادل م1ال د ل م

 تربت بنيت راث مسك متىسط: -8
تتا ز بت ن بنأ ا ادر  دأ  Redishbrown soils)ان التربت البن ت الا ارة م

اعظ  ا زام التربت  الد ان عدذا التد ن  عادة  تد   اد  العادر . تيسيت دس  سيدده  انس  دس 
-211ا ح بدد ن م تصدده بددسل رارة الاددد دة  ال يددسه صدد يسل ادد  اعدددل ااطددسر يددن ه  تددر 

ا ات  ااس نبست س الطب عأ ان ن ع ال ادسئش الةصد رة  الاعادرة اد  اد  رات الادسدة 411
 الع   ت .

تدددن يض    دددس اليعسل دددست ال    دددت  ال   دددت الد ا سئ دددت  ب دددذا تعتبدددر طدددسب  اا دددز 
  تدد زع بادددل يددس   ددأ العددراة  ندد ب درددد   بدد ن ا 9ملاعظدد  التددرب الا ددد دة االاطددسر

ا  با  ب 3. تت زع  أ   ض انطةت الدرايت  داس تظ ر  أ الادل م سنة ن  ب  أ 
 بنيددبت  دددرعس  2ا ددد 1118ما.   دددر ايددس ت س  ددأ  دد ض  سصددت  ددسه1ال ددد ل ر دد  م

 %ا ان ايس ت ال  ض الدت ت .21،44م
 ( مسح وتوزيع الترب في حوض خاصة جاي0الجدول )

 
 نوع التربة 

 حوض خاصة جاي 

 وية النسبة المئالمساحة 
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 2كم
 24062 0101 تربة بنية محمرة ذات سمك عميق 

 2016 004 تربة بنية محمرة ذات سمك قميل مغطاة بالحصى

 05015 531 أراضي وعرة مشققة صخرية

 220.2 0.12 اراضي أخدودية 

 1033 206 تربة اليثوسول مع الجبس والكمس

 2016 004 اراضي رديئة مشققة

 024. 24 تربة ضفاف االنهار 

 20011 5..0 تربة بنية ذات سمك متوسط

 %..0 14.0 المجموع

 (1المصدر :عمل لباحث باالعتماد عمى الشكل )
 حتهيم خصبئص ترة ادلنطقت : -رابعبا 

 ادددددن التعددددره يتدددده اندددد اع نيدددد ج التربددددت ااددددس بددددسلي ص الار  لدددد  أ ب ايددددطت 
ط ن  ال در ن  دأ لترال  الالت يس مالتاس بسل دا ا  ين طر ة   سس النيب الا تتيت 

بطر ةت  ال  در  اتر   ت  ب ايطت عذا الطر ةدت  صدل د دسئة التدرب الا تتيدت  .الا تبر
ين بع  س  تعنأ نيبت س ال زن ت  ان ا  ايت راج ني ت التربت ب ايطت ااتث الني ت 
الذه  ظ ر  ا   اصدنسه النيد ت اد  نيدب اد نست دس ادن الرادل  الطد ن  ال در ن  ان 

   ددس ذرات الراددل ال اددنت تتا ددز بنيدد ج  اددن الاتاددس    ددس الاددرم  التددرب التددأ تداددر
بسل ا نت    دس اذا ادزج بد ن اصدسبعل عدذا الند ع ب نادس اذا دسندت التربدت تظد  نيدبت يسل دت 
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ان الذرات الرات ت النسيادت  الدذرات الط ن دت   ن دس تدد ن تربدت ط ن دت غر ن دت ذات نيد ج 
 .  ا11ماصنسه نسي   تصنه ني ت التربت بعد ذل  اله يدة

ا 2تد   تدب ي ندست انت بدت لناد ذج ار ددأ انت دب   دة تيتيدتل  دأ ال ددد ل م
   تتت  أ ا تبراد ر ت زرايت درد    د نت  أ  د ل انظ .

ا  ااتدث النيد ت  إن تدرب الانطةدت ط ن دت غر ن دت ل ا دل 2 ظ ر ادن ال دد ل م
ز  دد ة تددد  ن دددتيدد د  ددأ الانطةددت ال  ددب ت ال بت ددت  ذات يددا   ت ددل إلدده ات يددط تتر 

.   بددد  اددن نيدد ت س يتدده أن ددس ااددتةت اددن عددذا التددد  ن الددذه بددسه  يددن   الاةداد ددت
تنتاددر     دددس ايتتدددست ادددن ال صددده با تتددده اص  دددس  .   دددزداد يدددا  عدددذا التدددرب  دددأ 
الانطةددت اليدد ت ت  تدده  ت دد ل إلدده لدد ن بنددأ ا اددر .  تعتبددر عددذا التددرب اددن الصددنه 

 ادددن ت   ت ددس إلدده أرا ددأ أر ائ ددت داددس إن ال ددد ل     ا  ل  الاددسنأ اددن أندد اع التددرب
تصددت  لا تتده الا سصدد ل الزراي دت التددأ  ددد   ا  ظ در نيددبت ال سا دت    ددس اعتددل2م

 ا6-2تت ار بسلات  ت لةتت ان دار ا رض .  ارتيسع اعددل تراد   س الدذه  بتدغ ادسب ن م
ع يتددده ا ددددذل  ت  دددد  دددأ انطةدددت الدرايدددت تدددرب    ددد ت  د ادددت تتددد ز 11يددد  /يدددسيت م

ا  لد  ظ  ةت دس     ادن 2ال  انب الا دبت لتا سره ا يسي ت  داس  ظ ر  أ الاددل م
ا  ظدددت ال دددد ل  تبددد ن إن نيدددبت الات  دددت ترتيددد   دددأ ا  د دددت ال دددسارة لد ن دددس انطةدددت 
ان ي ددت تنيدد ب الات  ددت اددن انددسطة أدتس  ددس الار  ددت .  ددد  عدد د اليددبب إلدده اليددةأ 

س الاطادد رة بسلر ايددب دددذل  تتيدد  بادددل يددس  بةتددت ال  ددر انددتظ   يددد  صدد سنت ا سر  دد
الاددسدة الع دد  ت ل ددعه ال طددسم النبددستأ ددد ن الانطةددت ذات انددسخ  ددسه  اددبت  ددسه 
 ازداد  ددأ العةددد ا   ددر تدددرار اليددن ن ال س ددت ااددس  عت ددس ا ظددس تتصدده بسلتربددت الةت  ددت 

  ندت  عندأ  ا6-1ا يندد ادس  اد ر بد ن مس ال در   نأ مالتيسيدل الد ا دسئأ  ث إن ا 
  ددث  ا11ما   ددذا  عنددأ أن التربددت  سيد ددت14-8إاددس اذا دددسن اددن م  إن التربددت  سا ددت

  ا رذل   أ الانطةت .
 ( تحميل خصائص بعض ترب المنطقة الفيزيائية والكيميائية9جدول )

المىطقت الجبليت 

 والهضبيت
EC PH 

المبدة 

 العضىيت
 الىسبت المئىيت وسجت التزبت
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٪ 
 زيهغ رمل طيه

اراضي مشروعت 

 ديمب

 اراضي رعىيت

 اراضي مىحذراث

0832 

3830 

3869 

3833 

3833 

3836 

3801 

0803 

0832 

 طيىيت غزيىيت

 طيىيت غزيىيت

 طيىيت غزيىيت

00 

13 

3680 

 

99 

93 

3986 

93 

13 

3082 

 المىبطق السهليت
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

اراضي سراعيت 

 اروائيت

اراضي سراعيت 

 ديميت

 اراضي رعىيت

بطىن  اراضي

 اوديت

 ظبمزة

0890 

0816 

3830 

3869 

3863 

3820 

3833 

3836 

080 

083 

086 

083 

طيىيت غزويت 

 لىميت

طيىيت غزويت 

 لىميت

طيىيت غزويت 

 لىميت

طيىيت غزويت 

 لىميت

0839 

0833 

0813 

0816 

081 

0833 

0831 

0836 

0893 

0813 

0806 

0833 

يلهب في مختبز المصذر عمل الببحث ثم اخذ عيىبث مه مىبطق مىتجت وتحل

 مذيؤيت سراعت كزكىك
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 :اخلبمتت
 اوالا االستنتبجبث

. صددنيت الدده   دددات أر دد ت أيتاددسدا يتدده 2ا ددد 4771بت ددت ايددس ت ال دد ض م -1
الات  ر ال   ا ر  ل  أ ا زيت يته  ااسن ت أصنسه ان اراتب أيتعاسل ا رض 

   ددد ن ايدددس ت ا صدددنسه  يدددب  ددددرت س ا نتس  دددت  طب عدددت ا يدددت دا   تبعدددس لدددذل
ال ا عدت  ددان عددذا الاراتددب تتيدس ت اددن   ددث اليددعت  النيدبت الائ  ددت التددأ تادد ت س 

  أ ال  ض .
ئادت لتةد   ا را دأ ايدس ت ادل الصني ن ا  ل  الاسنأ ان ايدت ى الةسبت دت  الا  -2

%ا اددددن ا ادددد ع ايدددس ت ال دددد ض الدت ددددت 46.66 اس عدددسدل م 2اددددد 2194 ددددرعس م
 دار ال ي ه  ذات تعر دت اسئ دت  ي يدت ال سلدب يت  دس غطسئ دت تتصه بسليعت  ا ن

ا دت لز ه التربت  الايتتست الص ر ت لذا تعد ان ال  دات البنسئ ت  ل صسئص س 
الاا ددزة أصددب ت ذات  ددذب يدددسنأ تطدد رت     ددس الايددتةرات الباددر ت  أيددتاارت 

 .الا تتيت   سصت الزرايت سلناسطستب
د  ا1196مان ايت ى الةسبت ت  الا ئات ايس ت  درعس بتغ الصني ن الاسلث  الراب   -3

%ا تتدد زع بادددل ابعاددر ينددد أ دددا  الي يددل ال بت ددت  الااددسره 25.43 نيددبت م 2
تيدددتاار الغدددراض الزرايدددت  الريدددأ  تعدددسنأ ادددن تددددع ر ب ئدددأ   الت ل دددت  ال  دددب ت

 ات يط .
لتة ددد    بت دددت ايدددس ت الصدددني ن ال دددساس  اليدددسدس ادددن ايدددت ى الةسبت دددت  الا ئادددت -4

%ا تتددد زع ب غتدددب أ ددددزام 23.77 بنيدددبت م2ا ددددد 1783ما را دددأ ايدددس ت  ددددرعس 
ال  ض تتعرض لتعر ت اسئ دت ادد دة ترتدب يت  دس تادد ل ادبدت دا يدت ادن ا  د دت 
 دارة ال ز ز    س ااس  عت س تتصه ب طسم نبستأ  ي ه  تعسنأ ان تدع ر ب ئأ 

 اد د .

ا 228الةسبت دت  الا ئادت ايدس ت  ددرعس مادل الصني ن اليسب   الاسان ادن ايدت ى  -5
%ا تتادددل اددن الد يددتست  ظ دد ر ال نددسز ر   دد ا ز  ع ددسب 4.84 نيددبت م2ددد 
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اعدرات   ند ات ا دسره ذات  س ددست ا طدست بسل صده  الراددل اادس  عت دس تتصدده 
 بسلتدع ر الب ئأ الاد د  دا . 

 ل   ددت أن ت ددرس ا  ددزام الدب ددرة اددن ال دد ض   ي رت ددس أصددب ت يساددل    ا ر -6
لتيددر   ز ددسدة ناددسط العات ددست ال   ا ر  ل   ددت الاتعتةددت بسلتعر ددت  م يدد ط طب عددأا

الاسئ دددت  ا اددددسل الارتبطدددت ب دددس بت يددد   ايدددس ت ا را دددأ الري  دددت يتددده  يدددسب 
ايددس ت ا را ددأ الزراي ددت   ددث ادددتت ا را ددأ التددأ تعددسنأ اددن تصدد ر اددد د 

 %ا 31.33مبنيبت  2 ا د1472  ة رة ب طسئ س النبستأ ايس ت  درعس م
أاددددس ا را ددددأ ذات الايددددت ى الارتيدددد  اددددن   ددددث الةسبت ددددت  الا ئاددددت ا نتس  ددددت بت ددددت 

 %ا ان الايس ت الدت ت لت  ض.....68.67 بنيبت م 2ا د 3229م
 ثبنيبا : ادلقرتحبث

  ددددد   طدددددل تنا  دددددل زراي دددددل لهرا دددددأ اليددددد ت ل ادددددن ال ددددد ض  أرا دددددأ تعر دددددت  -1
اددددن ا ددددسا ال دددد ض بصيددددت دا  طددددرة الددددره ال د اددددت  ا  ددددد رات لتنظدددد   ا يددددتيسدة

 ا ت ددسر الترد ددب الا صدد لأ الا ئدد  لدد رض .   ددث أظ ددرت الدرايددت ب ن ددس ذات 
 ايت ى ارتي  ان   ث الةسبت ل  الا ئال. 

% ادن ايدس ت  33 31 بنيدبت  ددرعس  2د   ا1472ب ن ان   ل الدرايت بسن مت -2
ب طسئ س النبستأ  التدع ر ألب ئدأ  تطد ر ال  ض تعسنأ ان التص ر الاد د   ة رة 

 غ ددسب د ر أسنيددسن الددذه بصيددتطسيتل الت ي دده يددن االاددسر التدا ر ددت يددن طر ددة 
تة    الان ددرات ادن اادسر الا دسا الاتيدس طت  ال سر دت  الا س ظدت يتده االرض ادن 

   ل اس تأ:التعره ان 

يد  تيدسيد 15 يد   يادة27اناسم  ط ط يا د ت يته ات سا االن ددار بعدرض  -1
 يته ز سدة ترا   الاسم  تةت ل االن راه  أ أ را أ الان درة 

اناسم ايسطب تةس  ب    يا ده يته ات سا االن دار غر  س زرايت االا سر  -2
  الن  ت ست لتتةت ل ان االن راه .

آ سات يد د ص  را  يتراض ايدسر ال ر دسن الادسئأ  دأ اال سد دد الان ددرا التدأ  -3
 ه تاسي  التربل   اس ت س ان ت ر  ا اردعس.تيسيد يت

ب ئ ددت ت ددده الدده ت  ددر ن ي ددت االنيددسن  –ا ساددت نددد ات   بددرااج اةس  ددت زراي ددت  – 4
 . تعا ة اي  ال الب ئأ
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 ادلصبدر :
 26ص  1992اردت نيط الااسل ماعبت الدرايستا درايت  ةل االنيسل ينت  ا1م
ةددت ال ن ب ددت مدرددد  ا اددؤتار البتددر ل ات ددص    ل   ددت الانط 1961النة ددب :  رادد د ا اددد  ا2م

 .26العربأ اال ل ص
ا اد ا اد صسل  العزه / د ر العات ست ال  ا ر  ل   ت  أ تادد ل الاظ در االر دأ ل د ض  ا3م

ن ر العظ    ريسلت اس يت ر   ساعت تدر ت  دت ت الترب ت   ي  ال  را  دت  يدنت  –طس  ة  سه 
 . 68  ص 2111

  صددد سنت التربدددت  تر ادددت ل دددث  ت دددل إيددداسي ل  دار 1985اندددد / ع تا ندددت د نددددت  انيدددت ن ب رتر  ا4م
 . 41الدتب لتطبسيت  النار  ساعت الا صل . ص 

 زارة التعتد   العدسلأ  الب ددث   يبدد اهلل  سيد  الي دره  الزرايدت ال س دت أييدد س  ينسصدر ايدتااسرعس ا5م
 . 35ص 1968العتاأ  

 . 53 ساعت ب داد  ص يبد اهلل ن   العسنأ  ابسدئ يت  التربت  دت ت الزرايت ا6م
 زارة التعتد   العدسلأ  الب دث  يبد اهلل  سي  الي ره  الزرايت ال س ت أييد س  ينسصدر ايدتااسرعس   ا7م

 .35  ص1968العتاأ  
 يدددددن را ددددددسن يدددددد ال  أصدددددد ل ال   ا ر  ل   س دت ددددددت العتدددددد   االنيددددددسن ت  اال تاسي ددددددت  يدددددد   ا8م

 .242ص 2114ال  را  ت  ال ساعت االردن ت  
 .35  الي ره  اصدر يسبة  صيبداهلل  سي ا9م
 اددد اهلل يددت اسن الدددل اأ  التددرب الات  ددت  الةت  ددت ان ب دد ث الددد رة التدر ب ددت  ددأ ا ددسل ادارة  ا11م

 .33ص   1961االرا أ الايتصت ت  الاتات ت ب داد الانظات العرب ت لتتنا ت الزراي ت 
 . 1/111111الاد ر ت العسات لتاي  ال  ه   سر طت الط ب غرا  ت اة سس  ا11م
 .1/251111اد ر ت الاي  ال  ت  أ  الت ره الاعدنأ  سرطت   ت   ت  اة سس  ا12م
  ض ن ر  ا أن اع التربت  أ انطةت2اد ر ت الاي  ال  ت  أ  الت ره الاعدنأ  سرطت ر   م ا13م

  الت ا ة ال ةتأ.  1/251111اة سس   العظ    ر ا دا 

 :ادلصبدر األجنبيت

(1) K.P.krishan et. Al (1981|)  soil Investigations of .Kirkuk  

Adhaim.Irrrigtion Project .(see Stage) state  organization for. land. 

regulation general Establishment for .design PP.32 84 . 

(2) p.Buring (1960) Soil and soil conditions in iraq exploratory soil 
map scale 1/500000 Baghdad . 

(3) I.T.C.   <Terain Analysis and Classification using Aeril 

photographs   VOL . 6 .   Netherlands. 
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 ب الفراهيديجملة آدا
 العدد اخلاص باملؤمتر الثالث

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

 الْصف اجلغزايف عٌد ادلقدسي
 يف كتابَ أحسـي التقـاسين يف هعـزفت األقـالـيـن

                                                                     الســــــامرا ي خليفــــــة ســــــ ا   .م
 ف

ــة ــة  كليــــــ ــامرا  التربيــــــ                                                                ســــــ
 ف

 
 ،كثيرا ما يتردد عمى مسامعنا إف عالمنا صغير وأصبح قرية صػغير  كمػا يلػاؿ

ىػػػذا صػػػليح بالنسػػػبة لعػػػالـ اليػػػـو  نسػػػتطيس أف نوػػػو  أرقػػػنا بوسػػػا ؿ ووسػػػا ط النلػػػؿ 
أما أرقنا  لػد كانػش ساسػعة اابعػاد بالنسػبة َول ػؾن الػذيف كػانوا عمػى ظيرىػا  .اللديثة

 ػػا التعػػرؼ عمػػى اَرض التػػا يلطنػػوف والسػػما  إال إنيػػـ روبػػوا  ، ػػا العصػػور الغػػابر 
وبػػالنوـ ىػػـ ييتػػدوفذ   منػػذ أف ظيػػر اانسػػاف عمػػى ووػػو اَرض )التػػا تلتيػػا يسػػيروف

ُأوػػػـر بلػػػ  االكتسػػػا اش ولكنػػػو ووػػػد  ػػػا بدايػػػة اَمػػػر صػػػعوباش ومػػػة اقػػػطرتو إلػػػى 
النقػػاؿ مػػرارا  قػػد قػػوة الطبيعػػة  كػػاف البلػػل عػػف الغػػذا  والتبػػادؿ التوػػار  ومػػف ثػػـ 

لذا  لد كانػش الملػاوالش اَولػى لوصػؼ اَرض أو   .رش الدوا س السياسية والدينيةظي
وصؼ أوزا  منيا وير مستند  إلػى المسػاىد  بػؿ كانػش معمومػاش اسػتلاىا الػروا  ممػف 

   .سبليـ
ووا  ااسالـ ليأمر اانساف بالسير  ا اَرض وطم  العمـ  فػا اللػرف الرابػس 

غػػش اللقػار  العربيػة ااسػالمية سػػأنا  كبيػرا   ػا مقػػمار بماليوػر  )العاسػر المػيالد ذ 
التلػػدـ واالزدىػػار  ػػا سػػتى ميػػاديف المعر ػػة ومنيػػا ميػػداف البلػػول الوغرا يػػة  نمػػش  ػػا 
ىػػذا العصػػر البلػػول العمميػػة وتلػػدمش ملاولػػة الكسػػؼ عػػف الللػػا ؽ  ػػا كػػؿ للػػؿ مػػف 

   .للوؿ المعر ة
 عػاش للبػة مػف اللػرف الػذ   مس بموغ اَد  الوغرا ا ذروتو طالعنػا الملدسػا

بكتابػػو )ألسػػف التلاسػػيـ  ػػا معر ػػة اَقػػاليـذ الػػذ   ذ الرابػػس اليوػػر  )العاسػػر المػػيالد 
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 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

مػػػػا ُفػػػػط  ػػػػا الوغرا يػػػػة َنػػػػو عػػػػوؿ  ػػػػا كثيػػػػر ممػػػػا كتبػػػػو عمػػػػى افتباراتػػػػو  أ قػػػػؿيعػػػػد 
السفصية ومساىداتو العيانية، إذ كانش رلالتو ذاش فص  وأصالة ووصؼ دقيؽ لما 

       .وما سمعو مف الثلاش وما ووده  ا الكت  المصنفة ساىده وعاينو
ولعؿ سيولة االنتلػاؿ بػيف أروػا  العػالـ ااسػالما  ػا ىػذا العصػر قػد سػوعش 

  .ذلؾ االتصاؿ الوثيؽ بيف أوزا يا
للػد عػػرض الملدسػػا  ػػا كتابػػو ووانػ  عديػػد  لمظػػاىر اللقػػار  التػػا سػػاىدىا 

و عمػى نػوالا الليػا  المفتمفػة بيػا ومػس أف فالؿ تووالو  ا البمداف ااسػالمية واطالعػ
مػػاراش إال أف  الػػبالد ااسػػالمية  ػػا عصػػر الملدسػػا كانػػش منلسػػمة إلػػى عػػد  ممالػػؾ وا 
العالقػػاش التواريػػة والعمميػػة ظمػػش قا مػػة بػػيف تمػػؾ الممالػػؾ عمػػى مػػا ىػػا عميػػو بسػػب  

   .رابطة ااسالـ ومما سيؿ االمتزاج بيف المناطؽ ااسالمية
 :ثالثة أجزاء وقسم البحث عمى

الملدسػػا مػػف ليػػل النسػػ  والنسػػأ  ودراسػػتو و ثػػاره ورلالتػػو ثػػـ  :تٌــاّا اجلــشو األّا
   .و اتو و نبذ  عف تصنيؼ كتابو ألسف التلاسيـ وأسموبو  ا الكتابة

  . تناوؿ الوغرا ية الطبيعية عند الملدسا :أها اجلشو الثاًي
سػػرية إذ التػػوة عمػػى النسػػاط الوغرا يػػة االقتصػػادية والب :ّتٌــاّا اجلــشو الثالــ 

االقتصػػاد  وطػػرؽ النلػػؿ والمواصػػالش واىػػـ ااسػػياماش التػػا قػػدميا الملدسػػا 
والتوة البلػل عمػى الفاتمػة  قػال عػف االسػتنتاواش   .وعوامؿ ازدىار المدف

  .والتوصياش
 اجلشو األّا

 ــًّس امسَ
 
 :بَ

لبّنػػا  الملدسػػا ىػػو سػػمس الػػديف أبػػو عبػػد ام ملمػػد بػػف المػػد بػػف أبػػا بكػػر ا
استير بتسميتا؛ المنلدسا )بفتح الميـذ نسبة  إلى بيػش   .ذ1)الساما المعروؼ بالبسار 

لػػدس؛ والُملّدسػػا )بقػػـ المػػيـ وتسػػديد الػػداؿ وىػػو   .ذ2) نسػػبة إلػػى المكػػاف الُملػػدس ذالمن
لػػدس وزيػػاد  عمػػى ىػػاتيف التسػػميتيف للػػ  بعػػد  أللػػا  وصػػفاش ذكرىػػا لنػػا  ػػا  ،بيػػش المن
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اسػيـ  ػا معر ػة اَقػاليـذ مثػؿ  مسػطينا ومصػر  ومغربػا وفراسػانا كتابو )ألسػف التل
مػػاـ ومػػ ذف  و ليػػو وصػػو ا وولػػا وعابػػد وزاىػػد وسػػياد ووراؽ ومومػػد وتػػاور ومػػذكر وا 

 . ذ3) وفطي  ووري  وساما وعراقا ومت ّد  وبغداد  ومتفلو وراك  ورسوؿ 

ف اسػما ذ وقد وا ش ىذه التسػمياش واَللػا  والصػفاش)التا قاربػش سػتة وثالثػي
منسوبة إلى المناطؽ التا زارىا وااعماؿ التا زاوليا والميف التا مارسيا كما انو كاف 
يعمػػد أليانػػا إلػػى التنكػػر وتغييػػر اسػػمو والػػدفوؿ  ػػا  الطوا ػػؼ المفتمفػػة لدراسػػة بي تيػػا 

  .ذ4)والوقوؼ عمى لليلتيا
لػا ط  أما بالنسبة إلػى أسػرتو  ػاف الملدسػا يػذكر لنػا اف اسػـ وػده مػدوف عمػى

  .*ذ6)أما أمو  تروس  ا اَصؿ إلى مدينة بيار  ا قومس  .ذ5)عكا
  :ّالدتَ ًّشأتَ ّدراستَ

يمكننا أف نلدد والد  الملدسا عمى ووو التلريػ  إذا مػا أفػذنا بنظػر االعتبػار 
عندما بمغ اَربعػيف وذلػؾ  ػا  ذقولو انو أفرج كتابو )ألسف التلاسيـ  ا معر ة اَقاليـ

ىػػػ  553بػػار  ػػا سػػنة  تكػػوف والدتػػو عمػػى ىػػذا االعت  .ـذ 989-983)  .ىػػػ 573سػػنة 
  .ذـ947 - 949)

أما نسأتو  ػال نعمػـ عنيػا السػا  الكثيػر ويػروح انػو ولػد  ػا بػالد السػاـ وىنػاؾ 
إسار  إلى انػو كػاف  ػا مكػة عنػدما كػاف  ػا العسػريف مػف عمػره ولكننػا لػـ نتوصػؿ إلػى 

 لمتوػػػار  أو والعمػػػر  اللػػػ   ريقػػػة َدا  يكػػػوف  لػػػد  .ذ7)معر ػػػة سػػػب  سػػػفره إلػػػى مكػػػة 
رلالتػػو إلػػى بغػػداد ودرس  انتلػػؿ الملدسػػا  ػػا إلػػدة  .معػػا   االثنػػيف أو العمميػػة والسػػفر 

  .ذ8)عمى عمما يا وتفلو  ييا وكاف أوؿ أول ؾ؛ اللاقا أبو اللسف اللزوينا
اَمػر الػذ  وعمػو  ،الـز الملدسا دور الكت   ا بغداد وقد اسػتيوتو الوغرا يػة

 اطمس عمى م لفاتيـ ودرسيا دراسة عمميػة  ،يراوس ما كتبو الذيف سبلوه  ا ىذا المواؿ
عميلة وفرج منيا متأكدا  باف معظـ ما ُكت   ا ىذا الموقوع لـ يعتمد عمػى المسػاىد 
 ،الفعميػػة وال عمػػى الرلمػػة التػػا تسػػتفمص منيػػا المعمومػػاش الصػػليلة والوقػػا س الطريفػػة

مػػدا عمػػى نفسػػو متػػنلال  مػػف إقمػػيـ إلػػى  فػػر ومػػف مدينػػة إلػػى لػػذلؾ نػػراه يسػػد الرلػػاؿ معت
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وكانػش مػد  إقامتػو  ػا بعػض   .أفرة مطمعا عمى ما  ييا مف مظاىر الليػا  المفتمفػة
المدف واَقاليـ تطوؿ لتى بمغ سنة كاممة كما  عؿ  ا اليمف وأليانا ال تتواوز بقعة 

   .أياـ
معو مػػػف ذو  الفبػػػر  أو وكػػػاف الملدسػػػا فػػػالؿ رلالتػػػو يػػػدوف مػػػا يسػػػاىده ويسػػػ

ممػػػػف يثػػػػؽ بيػػػػـ ويػػػػركف إلػػػػى صػػػػدقيـ وقػػػػد التلػػػػى بمفتمػػػػؼ طبلػػػػاش  النػػػػاس وأوناسػػػػيـ 
عمػاليـ وا ػاد مػف ملابمتػو لػبعض الممػوؾ واَمػرا   ػا اومػ  المنػاطؽ التػػا  ومػذاىبيـ وا 

 ازداد فبػر  وثلا ػة   .زارىا  اطمس عمى ما كاف مووودا مف الكت  والفرا ط والمعموماش
  .وبلس  ما ذكره ىو  ا ملدمة كتابووسعة اطالع 

 تار  نوده يعمؿ   .إف لياتو كانش صعبة ومتناققة لـ تستلر عمى لاؿ ثابش
وقػػد أممػػش عميػػو ظرو ػػو اللاسػػية ىػػذا  ،بالتوػػار  وأفػػرة ينػػاـ  ػػا المسػػاود  يطػػرد منيػػا

ومػف  ، زاوؿ أعماال  عديد  منيا توميػد الكتػ  والمصػالؼ  .السعا لسد نفلاش معيستو
أفرة تولى بعػض المناصػ  كامامػة المسػاود بػؿ ويػذكر انػو ُعرقػش عميػو إدار   وية

  .اَوقاؼ كما عمؿ أمينا لدة بعض اَمرا  والمموؾ والوزرا 
وىكػػذا نوػػده يعػػيش ليػػا  متذبذبػػة متناققػػة قملػػة بعيػػد  عػػف االسػػتلرار دوف أف 

   .ذ9)تلوؿ تمؾ المتاع  بينو وبيف التأليؼ 
 :ّفاتَ

يػػػد تػػػاري  و ػػػا  الملدسػػػا إذ أف المصػػػادر لػػػـ تلػػػدد تاريفيػػػا يصػػػع  عمينػػػا تلد
 ػى 595عمما بأنو ذكر الفميفة العباسا الطا س  ا بغداد )الذ  تولى الفال ة مف سنة 

ويػػػػػػػروح اف و اتػػػػػػػو كانػػػػػػػػش  ذـ 999/  993ىػػػػػػػػػ ) 583ـذ إلػػػػػػػى سػػػػػػػنة 974/ ـ 975)
-ىػػػػػػ 583وىنػػػػػاؾ مػػػػػف يلػػػػػدد و اتػػػػػو  ػػػػػا سػػػػػنة   .ذ10)ـ999 - 993ىػػػػػػ/ 583لػػػػػوالا

  .ذ11)ـ993
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 : هذُبَ ّآثارٍ
  .ذ12)كػػاف الملدسػػػا عمػػػى مػػػذى  أبػػػا لنيفػػػة وقػػػد  قػػػمو عمػػػى بليػػػة المػػػذاى  

ومف فالؿ كثير مػف النصػوص التػا أوردىػا والتػا امتػدد بيػا عميػا  ودا ػس عنػو نسػتدؿ 
انػػو كػػاف يميػػػؿ إلػػى تأييػػػده ويلػػؼ قػػػد معاويػػة  تػػػراه يستسػػيد بػػػأقواؿ اامػػاـ عمػػػا )عذ 

   .ذ13)وأفرة يدا س عنو
تبدو مويوداش الملدسا العممية واقلة وميمة  ػا كتابػو )ألسػف التلاسػيـ  ػا 

الذ  كاف فالصة لرلالتو الواسػعة وتواربػو الفاصػة وليويتػو ونسػاطو  معر ة اَقاليـذ
   . ا سبيؿ عمـ الوغرا ية

ـذ وىو  ا سف  989/ 983)ىػ  573وقد أسرنا إلى انو وقس كتابو  ا سنة 
 اَربعػيف ووط ػش غػشبم )لـ أظيره لتى ىو عند اانسافذ كما يسير  سف النق اَربعيف )

   .ذ14)ذوميس اَقاليـ
للػػد وقػػس الملدسػػا كتابػػو بمدينػػة سػػيراز بفػػارس بعػػد أف عرقػػو عمػػى العممػػا  
واَ مػػة وصػػدور الزمػػاف يطمعػػوف عمػػى مسػػودتو وبعػػد أف عػػرض ىػػذه المسػػود  بصػػور  

  الفاقػؿ السػيد أبػو اللسػف عمػا بػف فاصة عمى اللاقا المفتار عالـ فراساف السي
   .ذ15)اللسف 

للد عرؼ العػالـ اَوربػا الملدسػا الوؿ مػر  بفقػؿ المستسػرؽ أسػبرنور الػذ  
   .ذ16)وم  مفطوطة برليف مف اليند 

 :عبع الكتاب
مػػػس ترومػػػة  رنسػػػية وسػػػرد  ذألسػػػف التلاسػػػيـ  ػػػا معر ػػػة اَقػػػاليـ)طبػػػس كتػػػا  

ـ وطبػس كػذلؾ قػمف الوػز  اَوؿ،  3939نة وتعميلاش باعتنا  د   فويو  ا ليدف سػ
ـ مس بعػض االفتصػار كمػا تػروـ بلمػـ 3933ـ/  3897المكتبة اليندية  ا كمكتا سنة 

  .ذ18)وافيرا  بلمـ سو اويو  .ذ17)رانكنغ وازو
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 :رحالتَ
قبػػػػؿ البػػػػد  باللػػػػديل عػػػػف رلػػػػالش الملدسػػػػا توػػػػدر بنػػػػا ااسػػػػار  إلػػػػى أف ىػػػػذه 

ما َنو لـ يذكر سػي ا يػدلؿ عمػى زيارتػو ل قطػار الرلالش اقتصرش عمى العالـ ااسال
كمػػػا انػػػو لػػـ يكتػػػ  عنيػػػا سػػػي ا روبػػة منػػػو  ػػػا عػػدـ االعتمػػػاد عمػػػى النلػػػؿ أو   .اَفػػرة

االقتباس مف كت  الم لفيف الوغرا ييف الذيف سبلوه بفعؿ عدـ الفوض  يمػا لػـ يسػاىده 
   .ذ19)مف اَقطار عدا إقميما اَندلس والسند 

مممكػػة ااسػػالـ مػػف أقصػػى المسػػرؽ إلػػى أقصػػى المغػػر  طػػاؼ الملدسػػا  ػػا 
  .المر لة الفريطة مف يتقح كما*ذ20) ذ) ا اللرف الرابس اليور  / العاسر الميالد 

أما معموماتو عػف اَنػدلس  نلميػا كمػا يعتػرؼ ىػو نفسػو  ػا كتابػو مػف لػاويف 
عموماتػو إال إف م  .ذ21) ذـ987 –ىػػ  557التلى بيما فالؿ موسـ الل   ا مكة عاـ )

عنيا يسودىا بعض االقطرا  لعدـ وقو ػو بنفسػو عمػى لليلتيػا لػذلؾ لػـ تكػف الصػور  
التػػا قػػدميا لنػػا عػػف اَنػػدلس واقػػلة وميػػة العتمػػاده عمػػى السػػماع وىػػو ال يرقػػى إلػػى 
مستوة المساىد  المباسر  أبدا وبالروـ مف ذلؾ كمو  اف ما أورده عف اَندلس ال يفمػو 

   .ذا قمنا إنيا معموماش قيمة  ا بعض اَليافمف الفا د  وال نغالا إ
أمػا معموماتػػو عػػف السػػند  كانػػش ىػػا اَفػػرة ناقصػػة  مػػـ تكػػف كمعموماتػػو التػػا 

ويسػػؾ   .ذ22)قػػدميا عػػف بليػػة اَقػػاليـ َنيػػا اعتمػػدش ىػػا اَفػػرة عمػػى السػػماع أيقػػا
بعػػػػػض المػػػػػ رفيف  ػػػػػا زيارتػػػػػو لصػػػػػلمية لكػػػػػف معموماتػػػػػو عنيػػػػػا تبػػػػػدو واقػػػػػلة كمػػػػػا اف 

 سػػكا يػػرة اف الملدسػػا زار صػػلمية معتمػػدا عمػػى مػػا قدمػػو أمػػار  الػػذ  لمػػؿ كراتسكو 
   .ذ23)روايتو عف ىذه الوزير  

 :عصزٍ الذي عاش فيَ
للد عاصر الملدسا عد  دوؿ إسػالمية  ػا المسػرؽ والمغػر   لػيف زار بغػداد 

 975)، ذىػػ 583- 595كانش تفقس لملكػـ البػوييا أ   ػا عصػر الفميفػة الطػا س )
أمػا وولتػػو  ػا المسػػرؽ  كانػش  ػػا عيػػد لكػـ السػػامانييف الػذيف اتصػػؿ بيػػـ ـذ  974 -

وأساد بلوتيـ وعاصر الفػاطمييف وسػيد فال ػة العزيػز بػام الػذ  امتػد نفػوذه مػف سػماؿ 
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 المقدسي عند الجغرافي الوصف

أ ريليػػا إلػػى اَوػػزا  السػػالمية مػػف بػػالد السػػاـ بااقػػا ة إلػػى اللوػػاز وأصػػبلش الدولػػة 
   .ذ24)ية  ا المغر  الفاطمية  ا عيده مركزا  لملقار  ااسالم

 :تصٌيف الكتاب
الملدسا مف الكت  الوغرا ية العظيمػة ووثيلػة ميمػة لكػؿ مػف يبلػل  كتا ف إ

 ا وغرا ية اَقاليـ التا درسيا الملدسا سوا  كانش دراستو  ا الوغرا ية الطبيعيػة أو 
ا إذ لػـ يتبػس  ػ  .ذ26)ىػػ  583صنؼ الملدسػا كتابػو سػنة   .ذ25)البسرية أو االقتصادية

تصػػنيفو سػػنف الػػذيف سػػبلوه  يػػو يلػػوؿ ))اوتيػػدش بػػاف ال اذكػػر سػػي ا ممػػا سػػطره البمفػػا 
والوييانا واليمدانا والوالظ وابف فرداذبة وال أسػرد أمػرا  قػد أوردوه إال عنػد القػرور  

    .ذ27)ذذتصانيفيـوال اسرؽ مف 
 قسػػـ الملدسػػا اَقػػاليـ التػػا ذكرىػػا  ػػا كتابػػو إلػػى ديػػار العػػر  )وزيػػر  العػػر 

 ذلػو  ؿ سػامافوالعراؽ و قور) سورذ والساـ ومصر والمغر ذ وديار العوـ المسػرؽ )دو 
وفوزسػػػػتاف و ػػػػارس  ذأرمينيػػػػا وأذربيوػػػػافذ والوبػػػػاؿ )إيػػػػراف السػػػػماليةوالػػػػديمـ والرلػػػػا  )

وكرمػػػػاف والسػػػػند وقػػػػد تنػػػػاوؿ أيقػػػػا  باديػػػػة العػػػػر  وااقمػػػػيـ اَوسػػػػط مػػػػف إقمػػػػيـ العوػػػػـ 
   .ذ28)ذ)المفاز 
 :بتيف الكتا أسلْبَ

إف )يمتػػـز الملدسػػا السػػوس  ػػا كتابػػو وىػػو يبػػرر اتباعػػو ليػػذا ااسػػمو  بلولػػو )
 يلػػوؿ   .،ومػػس انػػو كػػاف مولعػػا بزفػػارؼ السػػوس  .ذ29) ذذالعػػواـ يلبػػوف اللػػوا ا والسػػوس

ألػيس بػو البصػر  التػا قوبمػش   ....مثال عف إقميـ العراؽ ))لطيػؼ المػا  عويػ  اليػوا 
   .ذ30) ذذلورة والكو ة الوميمة وسامرا ا الدنيا وبغداد الممدولة  ا ا

وىو واف يعتمد عمى العرض الوغرا ا اللا ـ عمػى المسػاىد   ػا الوصػؼ  انػو 
كػػذلؾ يعتمػػد عمػػى طريلػػة الملارنػػة  ػػا وصػػؼ المواقػػس الوغرا يػػة وىػػو اَسػػمو  العممػػا 

أىؿ مف نيسابور واوؿ مف البصر  واكبر مػف )البلش ممثال بلوؿ عف الفسطاط بأنيا )
  .ذ31) ذذؽدمس

 الثاًياجلشو 
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 ب الفراهيديجملة آدا
 العدد اخلاص باملؤمتر الثالث

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

 اجلغزافيت الغبيعيت عٌد ادلقدسي
 :آراؤٍ اجلغزافيت

مف فالؿ قرا   كتابو ألسف التلاسيـ يظير باف الملدسا يذكر  ػا فصػا ص 
اَقػػاليـ الوصػػؼ العػػاـ ل قػػاليـ الوغرا يػػة وصػػفة وميػػس المواقػػس الوغرا يػػة والتػػا وػػا ش 

مػف العامػة وكػذلؾ يػرو  اللسػـ ا فػر  نتيلة تووالو وفبراتو وكذلؾ عف طريؽ السػماع
ومس ذلػؾ  لػد   .عف بعض العمما  كالوالظ وويره او ال ينسبيا إلى ألد  يلوؿ )يلاؿذ

كػر  موقػوعو  ػا وػوؼ كالملػة  ػا )برزش بعض ا را  منيػا اعتلػاده بكرويػة اَرض
وقػػد قسػػـ اَرض إلػػى قسػػميف : نصػػؼ الكػػر  السػػمالا ونصػػؼ الكػػر    .وػػوؼ البيقػػةذ

وقد وعؿ الملدسا اَقساـ رباعياش مفالفا بذلؾ   .ذ32)االستوا  ا يفصميما فطالونوب
  .ذ33)العمما  الذيف يلولوف بالسباعياشبلية 

 :الْصف ادلٌاخي
اتبػػػس الملدسػػػا  ػػػا وصػػػؼ اَقػػػاليـ المنافيػػػة  يصػػػؼ اللالػػػة المنافيػػػة لموقػػػس 

ابرا  قػػا عا وغرا ػػا وربمػػا أىمػػؿ الموقػػس ا فػػر ثػػـ اف الوصػػؼ المنػػافا لػػـ يػػأش إال عػػ
ىػػوا  رقيػػؽ،   ...يلػػوؿ )بغػػداد  ػػا مصػػر السػػالـ،بػػيف الصػػفاش اَفػػرة لمموقػػس  مػػثال 

   .ذ34)ذمـ دقيؽ،كؿ ويد بيا وكؿ لسف  يياوع
و قد وصؼ بعض المواقػس بصػفة منافيػة ووعميػا مالزمػة ليػا  مػثال يلػوؿ  ػا 

 ،  الرقيػؽاليػوا)واسػتعمؿ مصػطملاش منافيػة وىػا   .ذ35) ذصنعا  بأنيػا )طيبػة اليػوا 
ىوا ىػػػا  ،ويػػػد  اليػػػوا  ،فميلػػػة اليػػػوا  ،اليػػػوا  الصػػػليح ،قويػػػة اليػػػوا  يػػػوا  الطيػػػ ،ال

  .ذ36)ذمعتدؿ اليوا  طي   ا الصيؼ و ا الستا ) يلوؿ  ا سيراز بأنو بمد   .عوي ذ
واف ىػػوا  السػػاـ متوسػػط ا  معتػػدؿ اللػػرار  إذف الملصػػود بػػو ىػػو االعتػػداؿ  ػػا لػػرار  

  .اليوا 
االصطالد الساما كثيرا  ا وصؼ مناخ المواقس الوغرا يػة منيػا  وقد ورد ىذا

كفاصػػية مػػف  ذالطػا ؼ و قػػور وااسػكندرية ومػػف المصػػطملاش اَفػرة )عويػػ  اليػوا 
أمػػا )اليػػوا  اليػػابسذ  لصػػد بػػو اليػػوا  الوػػاؼ وقػػد اسػػتعمؿ   .فصػػا ص منػػاخ العػػراؽ
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 ب الفراهيديجملة آدا
 العدد اخلاص باملؤمتر الثالث

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

ال يلػوؿ عػف مصػر بأنيػا الملدسا طريلة الملارنة  ا الصػفاش المنافيػة أيقػا   تػراه مػث
   .ذ37) )اسد لرا مف سوالؿ الساـذ

والملدسا يذكر الفصوؿ؛  يذكر ألدىا دوف ذكر ا فر  لد يػذكر الصػيؼ وال 
انيػـ كػانوا )يذكر الستا  وكػذلؾ  انػو يػذكر الميػؿ ويتػرؾ النيػار  ػأقرا مػا يلولػو  ػا مكػة 

 الناليػػة مػػف سػػتا    مكػػة دؼ  إلػػى يروػػس وىػػذا .ذ38)يسػػتوف بمكػػة ويصػػيفوف بالطػػا ؼذ 
وىػػػذه إلتفاتػػػة طريفػػػة مػػف الملدسػػػا ينلمػػػو ىػػػذا  صػػيفا ؛ الطػػػا ؼ منػػػاخ واعتػػػداؿ المنافيػػة

چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ   پ  چ  :التفسػػػػير الوغرا ػػػػا لايػػػػة اللرانيػػػػة
 عػػػػف ويلػػػػوؿ  .ذ39) 

 ذ40) ذ ..الما  بارد  اليوا  سامية صغير  مدينة الطا ؼ) ايقا الطا ؼ
ذكر الملدسػػا بػػاف سػػيراؼ ىػػا بػػا  ويػػنـ مػػف سػػد  ومػػف اَوصػػاؼ الطريفػػة يػػ

اللػػػر، وكػػػذلؾ يصػػػؼ البػػػرد  ػػػا إقمػػػيـ الوبػػػاؿ بأنػػػو سػػػديد  تػػػرة فػػػدودىـ  ػػػا السػػػتا  
  .ذ41)مسللو

وأمػػػا الريػػػاد  لػػػد ورد ذكرىػػػا  ػػػا منطلػػػة  ػػػاراف  انيػػػا تكػػػوف قويػػػو بليػػػل تغػػػرؽ 
تر ػس اللػرار  واما الرياد التػا تيػ  عمػى البصػر   انيػا إذا كانػش ونوبيػة   .ذ42)المراك 

أمػػا إذا ىبػػش الريػػاد السػػمالية  ذلتػػى أنيػػا تسػػفف المػػا  )وىػػذه تسػػمى ملميػػا بالسػػروا
  .ذ43)البارد   تكوف طيبو ومريلة 

 :التساقظ: ًْعيتَ ّتْسيعَ اجلغزايف
للػد ذكػػر الملدسػػا النػدة بأنػػو يسػػلط  ػػا إقمػيـ السػػاـ  ػػا  مسػطيف كػػؿ ليمػػة  ػػا 

أمػػا  ػػػا مصػػر  ػػاف االسػػكندرية وزيػػػر    .الصػػيؼ و ػػا بيػػش الملػػدس يسػػػلط ثمػػ  قميػػؿ
وامػا   . اف كش كثير  اَمطػار والثمػوج ذإما  ا إقميـ المسرؽ )وان  ىيطؿ  .اَمطار

وانػػ  فراسػػاف  ػػا وػػزنيف يسػػلط ثمػػ  كثيػػر، وأمػػا إقمػػيـ الػػديمـ  يػػو كثيػػر اَمطػػار  ػػا 
  وىمداف وأما إقميـ الوباؿ  فا الر   .وأما  مؿ  كثير  اَمطار  ا الصيؼ  .طبرستاف

   .ذ44)يسلط الثم  والوميد و ا إقميـ السند يلس الثم   ا منطلة بنوور 
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 :التضاريس
 :اجلباا

  .ذ45)ذكر الملدسا أّف  ا وزير  العر  يوود وبالف ىما وبؿ طا ووبؿ سينا
وكذلؾ يذكر الملدسا اف  ا إقميـ  قور يووػد وبػؿ يسػمى الطػور وىػو وبػؿ مػف وبػاؿ 

و ػػا إقمػػيـ السػػاـ يووػػد وبػػؿ زيتػػا ووبػػؿ طرطػػوس   .ذ46)ملدسػػاالونػػة كمػػا يصػػفو لنػػا ال
ويصػػؼ لنػػا الملدسػػا اف  ػػا بػػالد السػػاـ ايقػػا  وبػػاال  لمػػرا  يسػػمى   .ذ47)ووبػػؿ بانيػػاس

ترابيػػا الصػػمغة ووبػػاال  بيقػػا  يسػػمى ترابيػػا اللػػوار  ووبػػاؿ زيتػػا ووبػػاؿ صػػيدقا ويػػذكر 
 .ذ48)ف صػػور واللػػدسالملدسػػا اف وبػػؿ زيتػػا يطػػؿ عمػػى بيػػش الملػػدس ووبػػؿ صػػيدقا بػػي

ويصػػؼ لنػػا الملدسػػا بركػػاف صػػلمية  ػػا إقمػػيـ المغػػر  وىػػو وبػػؿ تفػػور منػػو النػػار كػػؿ 
أمػػا إقمػػيـ المسػػرؽ وانػػ  ىيطػػؿ يووػػد وبػػاؿ الرلبػػة ووبػػاؿ تسػػمى  .ذ49)عسػػر سػػنواش 
ويصػػؼ لنػػا الملدسػػا اف  ػػا فراسػػاف وػػبال  يسػػمى بنوييػػر ويووػػد  .ذ50)معػػادف الفقػػة 

و يكتبػػوف الرسػػا ؿ ووبػػاؿ  ػػا وانػػ  ىيطػػؿ ونيسػػابور  ػػا نيسػػابور وبػػؿ ترابػػو اسػػود بػػ
و ػػا إقمػػيـ الػػديمـ وبػػؿ وروػػاف و ييػػا وبػػاؿ عػػامر  عمػػى نعػػش  .ذ51)يلطعػػوف منيػػا الممػػح

   .ذ52)لبناف 
ووبػػؿ عمػػى لػػدود  ذأمػػا  ػػا إقمػػيـ الرلػػا  يووػػد وبػػاؿ  ييػػا اَعسػػاؿ )العسػػؿ

وػػد وبػػؿ بيسػػتوف امػػا  ػػا إقمػػيـ الوبػػاؿ  يو  .ذ53)سػػمكور  ووبػػؿ اللػػارل ووبػػؿ الطػػا ؼ 
منيس أممس ال يرتلى إليػو و يػو وػار و يػو عػيف يوػر  منيػا المػا  ووبػؿ دنباونػد ممتنػس 

   .ذ54)ودا يرة مف نلو فمسيف  رسفا وكذلؾ وباؿ النلر
وأمػا إقمػيـ كرمػاف  .ذ55)أما إقميـ  ارس  فيو وباؿ ووما وىندواف كثير  المعػادف 

واما إقميـ السند   .ذ56)و يو وباؿ اللفص  فيو وباؿ منيعة ولو دفمو ملوسة عند البلر 
ويصؼ لنػا الملدسػا اف  .ذ57) فيو وباؿ أعظميا وامنعيا وباؿ كركسكوسو )سياه كوذ 

   .ذ58) ا إقميـ المغر  يوود وبؿ يدعى او يسمى طارؽ
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 :البحار
يػػػذكر الملدسػػػا انػػػو لػػػـ يػػػرة  ػػػا ااسػػػالـ إال بلػػػريف الػػػدىما يفػػػرج مػػػف نلػػػو 

الصػػيف وبمػػد السػػوداف  ػػاذا بمػػغ مممكػػو ااسػػالـ دار عمػػى وزيػػر  مسػارؽ السػػتا  بػػيف بمػػد 
العػػر  ولػػو فموػػاف كثيػػر  وسػػع  عػػد  وقػػد افتمػػؼ النػػاس  ػػا وصػػفو والمصػػوروف  ػػا 
تمثيمػػو  مػػػنيـ مػػػف وعمػػو سػػػبو طيمسػػػاف يػػدور  ػػػا بمػػػد الصػػيف واللبسػػػة وطػػػرؼ بػػػاللمـز 

   .ذ59)وطرؼ بعباداف وقد اطمؽ عميو الملدسا تسمية البلر الصينا 
اما البلر ا فر؛  فرووو مف أقصى المغر  بيف السػوس اَقصػى واَنػدلس 
يفرج مف المليط عريقا ثـ ينفرط ثـ يعود  يعظـ إلى تفوـ الساـ وينلؿ لنا الملدسا 

  .ذ60)چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچلكاية  لواىا أنو سمس مساي  المغر  يفسروف ا يػة الكريمػة 
مغػر  الصػيؼ عػف يمينػو ومغػر  السػتا   قاؿ المغرباف ىذاف الوويػاف مػف ىػذا البلػر

مػف يسػاره وسػمعش وماعػػو مػنيـ يػذكروف انػػو يقػيؽ  ػا لػدود طنوػػو وىػو كمػا يػػذكره 
ذ    .ذ61) الملدسا )بلر الرـو

امػػػا الوييػػػانا  لػػػد وعميػػػا فمسػػػة بلػػػار زاد بلػػػر الفػػػزر وفمػػػي  اللسػػػطنطينية 
ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ڤ چ ونلػػف اقتصػػرنا عمػػى مػػا أنبػػأ ام  ػػا كتابػػو ليػػل يلػػوؿ 

والبرزخ مف الفرما إلى اللمػـز مسػير    .ذ62)چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ
  .ذ63)ثالثة أياـ وقيؿ إنما أراد ام تعالى بالبلريف العذ  والمالح َنيما ال يفتمطاف

 :الثزّاث ادلعدًيت
  .ذ64)و ػػا وزيػػر  العػػر  يووػػد مػػف الثػػرواش اللديػػد والرصػػاص والػػذى  والم لػػ 

و ػػا مصػػر   .ذ65)و ػػا بػػالد السػػاـ تووػػد معػػادف الرصػػاص واللديػػد  ػػا وبػػاؿ بيػػروش 
و ا إقميـ كرماف معدف   .ذ66)يوود معادف الرفاـ ومعدف يسمى زاج اللبر لـ نر مثمو 

و ػػا  .ذ68)و ػػا إقمػػيـ المغػػر  تووػػد معػػادف المروػػاف  .ذ67)الفقػػة ومعػػادف مػػف اللديػػد
لفقػة ومعػادف اللديػد ووانػ  فراسػاف يووػد إقميـ المسرؽ وان  ىيطػؿ وبػاؿ معػادف ا

  .ذ69)معادف الفقة و ا نيسابور توود معادف الرفاـ والفيروز ومعادف الفقة 
 اجلشو الثال 
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 اجلغزافيت البشزيت ّاالقتصاديت عٌد القدسي
اف سعة رقعة الدولة ااسالمية  ا عصر الملدسا قد اسػتممش عمػى عػدد مػف 

ؽ نوػػػد نيػػػر  دومػػػة والفػػػراش و ػػػا إقمػػػيـ المسػػػرؽ نيػػػر اَنيػػػار الميمػػػة  فػػػا إقمػػػيـ العػػػرا
ويلوف و ػا مصػر نيػر النيػؿ و نيػر السػاش وسػيلاف وويلػاف وبػرداف وميػراف ونيػر 
الرَّس ونير الممؾ ونير االىواز واقاؼ اف ىناؾ فمسػة عسػر نيػرا افػرة ميمػة عػدا 

  .ذ70)اَنيار ا نفة الذكر
 :ًظام الزي

ـ التػػا زارىػػا  ػػذكر اف الوزيػػر  العربيػػة وصػػؼ الملدسػػا نظػػاـ الػػر   ػػا اَقػػالي
اعتمػػػػدش  ػػػػا زراعتيػػػػا عمػػػػى ميػػػػاه ا بػػػػار واتفػػػػذش اللنػػػػى وسػػػػيمة مػػػػف وسػػػػا ؿ توزيػػػػس 

  .ذ72)واعتمدش المدينة المنور   ا سلياىا عمى قنا  وزير    .ذ71)المياه
ومػػف المنػػاطؽ التػػا اعتمػػدش زراعتيػػا عمػػى ا بػػار منطلػػة ُعمػػاف التػػا كانػػش 

واسػػطة البلػػر، أمػػا العػػراؽ  يعػػد ووػػود النيػػريف دومػػة والفػػراش عػػامال  تر ػػس إلييػػا الميػػاه ب
لاسػػما  ػػا تاريفػػو وعمييػػا يعتمػػد روا  المػػزارع وكػػاف الػػر  السػػيلا  ػػا منطلػػة البصػػر  

وقػد سػاد  ػا منطلػو البصػر  نظػاـ فػاص لمػر  اذ   .كما ىو اللاؿ  ا الوقش اللاقر
ؽ ظػػاىر  المػػد التػػا تمػػال ىػػذه انتسػػرش  ييػػا سػػبكة مػػف اللنػػواش تسػػتمد مياىيػػا عػػف طريػػ

اللنواش مرتيف  ا كؿ اربس وعسريف ساعة  ترو  الللوؿ والبساتيف ونوه الملدسػا بػاف 
   .ذ73)لمبصر  نيريف ىما نير االبمو والمعلؿ 

امػا بالنسػبة اقمػيـ السػاـ  لػد بػيف لنػا الملدسػا انيػـ كػانوا يعتمػدوف عمػى ثالثػػة 
وكػذلؾ تنظيمػاش الػر   ػا إقمػيـ المسػرؽ   .ذ74)مصادر ىا اَنيار واالمطار والعيوف 

تعتمػػد عمػػى ميػػاه نيػػر ويلػػاف وكانػػش اللػػوانيف المتعملػػو  ػػا سػػرؽ  ػػارس متسػػعبة كػػؿ 
أمػا إقمػيـ الػديمـ  لػد كػاف يعتمػد   .ذ75)التسع   كاف  ا مرو ديواف يسػمى ديػواف المػا  

يعتمػػد   ػػا زراعتػػو عمػػى اَنيػػار التػػا كانػػش تنلػػدر مػػف الوبػػاؿ وكػػذلؾ إقمػػيـ الرلػػا 
قمػػيـ  أيقػا  عمػى اَنيػػار  ػا زراعتػػو وكػذلؾ إقمػػيـ الوبػاؿ يعتمػػد عمػى ا بػػار واَنيػار وا 

وتكػوف مصػادر ميػاه   .ذ76)فوزستاف يعتمد  ا زراعتو عمى اَنيػار بواسػطة النػواعير 
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و ػػػا إقمػػػيـ المغػػػر  اعتمػػػدش الليػػػرواف بالدروػػػو   .ذ77)إقمػػػيـ  ػػػارس مػػػف االبػػػار والبػػػرؾ 
   .ذ78)مطاراالولى عمى مياه اال
 :اإلًتاج الشراعي

ذكر الملدسا أصنا ا مف اللاصالش الزراعية مثؿ الفواكو واللبو  والرياليف 
ووزع ىػػذه الملاصػػيؿ توزيعػػا وغرا يػػا ممتػػازا يمكػػف االعتمػػاد  ،والفقػػر وأنػػواع الثمػػار

عميو  ا تبياف مزروعاش كؿ منطلو مف المناطؽ التا زارىا إال انو لـ يسر إلى مواسـ 
ة ىػذه الملاصػيؿ وقػد ذكػر لنػا الملدسػا  ػا للػؿ الفصػا ص ل قػاليـ نمػاذج لمػا زراعػ

تسػػػتير بػػػو تمػػػؾ المنػػػاطؽ  يلػػػوؿ اف إقمػػػيـ الوبػػػاؿ يػػػزرع  يػػػو الزعفػػػراف بكثػػػر  و ػػػا إقمػػػيـ 
    .ذ79)الرلا  تتوا ر الثمار،و ا كرماف ذكر لنا التمور و ا السند الزرع عمى البنْعُؿ*

اَقػػػاليـ،  فػػػا إقمػػػيـ الوزيػػػر  تػػػزرع الفواكػػػو  أمػػػا اللاصػػػالش التػػػا ذكرىػػػا لسػػػ 
وتلػيط البسػاتيف  .ذ80)كالرماف والزبي  والعنػ  الويػد وىكػذا يكػوف  ػا منطلػة الطػا ؼ 

والنفيػػػؿ مدينػػػة يثػػػر  أمػػػا الػػػذر   تنلصػػػر زراعتيػػػا  ػػػا اَوػػػزا  الوا ػػػة ونػػػو  الوزيػػػر  
مػػوز و ػػا العربيػػة و ػػا وػػده كانػػش الظػػروؼ مال مػػة لزراعػػة الػػبف و ػػا وريػػ  يػػزرع ال

  .ذ82)ووصػػػؼ الملدسػػػا إقمػػػيـ العػػػراؽ بأنػػػو قميػػػؿ الثمػػػار   .ذ81)السػػػوداف تػػػزرع اللبػػػو  
بليػػل اقتصػػرش الزراعػػة  ػػا الونػػو  عمػػى االراقػػا المليطػػو باَنيػػار والممتػػد  عمػػى 
قػفاؼ اللنػواش امػا  ػػا السػماؿ  كانػش المػزارع عمػػى قػفاؼ اَنيػار او االمػاكف التػػا 

وكانػػػش البصػػػر  اىػػػـ منطلػػػة لزراعػػػة التمػػػور وكػػػذلؾ   .ذ83)يكػػػوف  ييػػػا نػػػزوؿ االمطػػػار 
و ػا منطلػػو   .اسػتيرش البصػر  بزراعػة برتلاليػا وليمونيػا وكػػذلؾ قصػ  السػكر والعنػ 

   .ذ84)تكريش توود زراعة السمسـ
ونسػػطش الزراعػػة  ػػا منطلػػة الوزيػػر  عمػػى قػػفاؼ النيػػريف وروا ػػدىما وكانػػش 

لفػابور وعمػػى قػفتيو وامتػدش بسػػاتيف الػزروع الكثيفػة  ػػا منطلػة الفػابور لػػوؿ مدينػة ا
وللوؿ مدينة راس العيف عمى ارض واسعة يبمػغ طوليػا لػوالا عسػريف  رسػفا كمػا اف 
معظػػػػـ مػػػػدف الوزيػػػػر  كانػػػػش ملاطػػػػة بمػػػػزارع واسػػػػعة وبػػػػيف لنػػػػا الملدسػػػػا ووػػػػود زراعػػػػة 

  .ذ85)اَقطاف  ا ىذا ااقميـ 
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ؿ الموصػػؿ كمػػا اف السػػعير كػػاف يػػزرع بكثػػر   ػػا منطلػػة الوزيػػر  وفاصػػة لػػو 
لػػذلؾ اعتبػػرش الوزيػػر  المفػػزف الػػذ  يمػػوؿ العػػراؽ السػػيما بغػػداد بػػاللبو   ػػا أوقػػاش 

و ا إقمػيـ السػاـ ذكػر لنػا الملدسػا لاصػالش متنوعػة أومميػا بلولػو؛ السػاـ بمػد   .السد 
لعػػؿ ذلػػؾ التنػػوع وػػا    .المػػوز والنفيػػؿ والنيػػؿ بمػػد الػػرفص والفواكػػو والفػػس مػػف البلػػؿ

ريس اَرقػػية وافػػتالؼ المنػػاخ مػػف منطلػػو إلػػى أفػػرة  ػػا ىػػذا نتيوػػة الفػػتالؼ التقػػا
ااقمػػػيـ  فػػػا المنػػػاطؽ اللػػػار  الرطبػػػة ذكػػػر لنػػػا زراعػػػة قصػػػ  السػػػكر كمػػػا  ػػػا طبريػػػة 

وزراعة الموز كما  ا أريلا وبما اف ىػذا ااقمػيـ يسػرؼ عمػى البلػر المتوسػط  ،وصور
زراعػػػػة الكػػػػرـو  واسػػػػار الملدسػػػػا إلػػػػى  . انػػػػو تبػػػػس  ػػػػا زراعتػػػػو إقمػػػػيـ البلػػػػر المتوسػػػػط

واَعنػػا  والتفػػاد والزيتػػوف والتػػيف  ػػا ىػػذا ااقمػػيـ كمػػا إف الظػػروؼ الطبيعيػػة سػػاعدش 
   .ذ86)عمى إنباش اَسوار الطبيعية الوبمية 

وازدىرش الليا  الزراعية  ا إقميـ المغر  لتى قاؿ الملدسا : انػو وابػش  ػا 
اد والنفيػؿ والتػيف واَعنػا  الزيتوف مدنو وبالتيف والكرماش أرقو  فيو االنواص والتفػ

أما عف  ،وتوود  يو زراعة اللبو  والزعفراف والموز والسفروؿ والزيتوف والووز والرماف
و ػػػا  .ذ87)اَنػػػدلس  انػػػو بمػػػد اللبػػػو  و يػػػو اسػػػوار الزيتػػػوف والتػػػيف واَعنػػػا  والتػػػوش

فراسػػاف ذكػػر لنػػا الملدسػػا إنيػػا اسػػتيرش بزراعػػة الفواكػػو ووصػػفيا بأنيػػا لذيػػذ  ونفيسػػة 
 ينػػػاؾ اَعنػػػا  والسػػػفروؿ وكػػػذلؾ ازدىػػػرش بيسػػػش بزراعػػػة التػػػيف والزيتػػػوف واللبػػػو  

   .ذ88)كزراعة اَرز كما يوود الثـو ولكثر  اَسوار تو ر اللط   ييا
ـ الفواكػػو وتووػػد  يػػو أالرزاز)مػػزارع أمػػا إقمػػيـ الػػديمـ  وصػػفو الملدسػػا ؛انػػو إقمػػي

الػػػػرزذ والزيتػػػػوف واَتػػػػرن  والفرنػػػػو  والعنػػػػ  والزيتػػػػوف والرمػػػػاف والبطػػػػي  والتػػػػيف ومػػػػف 
المفقراش الباذنواف وكذلؾ إقميـ الرلا  توود  يػو زراعػة الزعفػراف و ػا إقمػيـ الوبػاؿ 

الوػػػوز ليػػػل تال ػػػـ الطبيعػػػة نمػػػو االسػػػوار الطبيعيػػػة لممنطلػػػة البػػػارد  تػػػو رش اسػػػوار 
   .ذ89)والفوخ والموز والبطي  واالعنا  والتفاد 

وأمػػػا إقمػػػيـ فوزسػػػتاف )عربسػػػتاف، االلػػػوازذ  لػػػد تػػػو رش  يػػػو الفواكػػػو المفتمفػػػة 
كاَعنػػػػا  واالتػػػػرن  واالنوػػػػاص والرمػػػػاف والكمثػػػػرة والرطػػػػ  ىػػػػذا زيػػػػاد  عمػػػػى االرزاز 

س  كاف تنظيـ ىػذه اما بالنسبة اقميـ  ار   .ذ90))مزارع الرزذ وقص  السكر والرياليف 
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الػػبالد الوبميػػػة متنوعػػا منػػػذ عيػػد  الساسػػػنييف  كانػػػش  ييػػا قػػػالع صػػفرية بعيػػػد  المنػػػاؿ 
ووابػػاش؛ واسػػراؼ )نػػبال ذ يممكػػوف أراض واسػػعة  كػػاف ىػػذا مػػف دواعػػا تكػػويف النظػػاـ 
االقطاعا منذ ذلؾ الليف لتى اف الملدسا يلوؿ اف اكثر القياع بيا ملتطعة وكانش 

كثيػػرا  مػػف الفواكػػو واللاصػػالش الزراعيػػة كالنفيػػؿ واالتػػرن  والزيتػػوف تمػػؾ القػػياع تنػػت  
ويصػػؼ الملدسػػا ملصػػوالش إقمػػيـ كرمػػاف بانػػو   .ذ91)والعنػػ  والميمػػوف والوػػوز والمػػوز 

يستير بزراعة الووز والكموف والبابن  ىذا باالقا و إلى اف إقميـ السند يستير بزراعة 
المنػػاطؽ اللػػاره ىػػذا باالقػػا و إلػػى تػػو ر االرزاز والمػػوز والنفيػػؿ وىػػا مػػف منتووػػاش 

   .ذ92)المراعا الواسعو  ا ىذا ااقميـ 
 الثزّة احليْاًيت 

وزع الملدسػػا الثػػرو  الليوانيػػة عمػػى االقػػاليـ التػػا زارىػػا  لػػاؿ اف اكثػػر االقػػاليـ 
صػػو ا واوودىػػا ألبانػػا  واعسػػاال  الوبػػاؿ واكثرىػػا للومػػا الرلػػا  وكانػػش الفيػػؿ تربػػى  ػػا 

و ػػا إقمػػيـ   .وكػػاف لكػػؿ مػػف العػػر  والفػػرس  ػػا امػػر الفيػػؿ تلاليػػد فاصػػة بػػالد كثيػػر 
الوزير  العربية ذكر لنا الملدسا مناطؽ انتاج العسؿ مثؿ منطلة العويند والسرواش اما 
المناطؽ السالمية  لد استيرش بصيد اَسػماؾ و ػا العػراؽ تػو رش اَسػماؾ بااقػا ة 

ـ الساـ كانش طبرية كثيػر  اَسػماؾ و ػا عمػاف إلى الملوـ اَفرة واَلباف وكذلؾ إقمي
قمػػػيـ السػػػاـ اسػػػتير بتربيػػػة الوػػػاموس و ػػػا المغػػػر  يكثػػػر النلػػػؿ  ينػػػت   تكثػػػر اَونػػػاـ وا 
العسؿ  ا برقة وطرابمس و ييا اَلباف أيقػا و ػا الليػرواف الملػوـ الويػده وكػذلؾ إقمػيـ 

مصػػر بانتػػاج  مصػػر  لػػد تػػو رش  يػػو اَسػػماؾ باالسػػكندرية والفسػػطاط وكػػذلؾ اسػػتيرش
   .ذ94)واسار إلى ووود دابة التمساد  ا نير النيؿ  .ذ93)الومود و ييا اللمير والبلر

وأسػار إلػى   .اما بالنسبة اقمػيـ الػديمـ  لػد وصػفو الملدسػا بأنػو إقمػيـ الصػوؼ
ووػػود بليػػر  يكثػػر  ييػػا السػػمؾ كمػػا اسػػار إلػػى كثػػر  المراعػػا  ػػا ىيطػػؿ و ػػا ويلػػوف 

أما فراسػاف  لػد تػو رش الملػوـ الويػد  وكػذلؾ   .اَوناـييا سمؾ كثير وكذلؾ تو رش  
و ػػػا إقمػػػيـ الرلػػػا  تووػػػد االعسػػػاؿ واَونػػػاـ والليوانػػػاش والبغػػػاؿ   .ذ95)تربيػػػة اَونػػػاـ 

المعرو ػػة  اَونػػاـوذكػػر الملدسػػا ووػػود  اَلبػػاف بانتػػاجوالويػػاد كمػػا اسػػتير ىػػذا ااقمػػيـ 
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اما إقميـ السند  لػد كػاف مسػيورا   .ماؾاَسبالبازىر باقميـ  ارس الذ  استير  ا صيد 
   .ذ96)بمراعيو الواسعة ليل تربى المواسا وكذلؾ تو ر الواموس بكثر   ا ىذا ااقميـ 

 :الٌشاط االقتصادي : عزق الٌقل ّادلْاصالث
 ليا  كاف البمداف بيف االنتلاؿ بتيسيرذ البرية النيرية، البلرية،) الطرؽ أسيمش

 اللريبػة والبمػداف االسػالمية العربيػة الدولػة بيف الفاروية التوار  نساط  ا المباسر أثرىا
 االفػػرة واالمػـ العػر  بػػيف اللقػار  االتصػاؿ تػػدعيـ  ػا اسػيمش كمػػا منيػا، والبعيػد 
  .البمداف وتمؾ االسالمية الدولة بيف والتوارية والعممية الثلا ية العالقاش  أنولش

 اسػيـ االنيػار  ووػود ،افػرة نالية فم اىميتيا  ميا ،النيرية الطرؽ إسياـ اما
 المػدف بػيف والمسػا ريف البقػا س انتلاؿ عممية وسيؿ ،الدافما التوار  النساط نمو  ا

 الواقعػػة تمػػؾ منيػػا وفاصػػة المػػدف بػػيف الوصػػؿ ىمػػز  االنيػػار ىػػذه سػػكمش إذ االسػػالمية،
  .الطرؽ النيرية ،االنيار قفاؼ عمى

ااسػػػالـ قميمػػػة وذلػػػؾ بسػػػب  قمػػػة كانػػػش طػػػرؽ المواصػػػالش النيريػػػة  ػػػا مممكػػػة 
اَنيػػار  مػػـ يوػػد الملدسػػا  ػػا وميػػس تمػػؾ المممكػػة الساسػػعة إال اثنػػا عسػػر نيػػرا كبيػػرا 
تور   ييا السفف وىا دومة والفراش والنيؿ وويلوف والساش وسيلاف وويلاف وبرداف 

   .ذ97)وميراف والراس ونير الممؾ ونير االىواز
عض اَنيار  ا الماللة  ذكر اف لركة إال اف الملدسا قد كسؼ لنا أىمية ب

الماللػػة كانػػش نسػػيطو  ػػا دومػػة كمػػا بػػيف أىميػػو ىػػذا النيػػر بوصػػفو لملػػة وصػػؿ بػػيف 
أرمينيػػػػػة وبغػػػػػداد  كانػػػػػش البقػػػػػا س تنلػػػػػدر  ػػػػػا دومػػػػػة مػػػػػف أرمينيػػػػػة إلػػػػػى بغػػػػػداد مػػػػػاره 

  .ذ98)بالموصؿ
ويصػػؼ لنػػا الملدسػػا أىميػػة السػػفف  ػػا النلػػؿ الػػدافما ببغػػداد  يلػػوؿ )والنػػاس 

وثمػػل طيػػ    .غػػداد يػػذىبوف ويوي ػػوف ويعبػػروف  ػػا السػػفف تػػرة ليػػـ ومبػػة وقوقػػا بب
ويتلدل الملدسا عف قلالة نيػر دومػة بعػد واسػط اَمػر الػذ   ذبغداد  ا ذلؾ السط

ويبػػػدو اف دومػػػة كػػػاف كطريػػػؽ   .ذ99)ادة إلػػػى اسػػػتعماؿ اللػػػوار  الصػػػغير  والمسػػػطلة 
ف اللػوار   ػا الفػراش كانػش تصػعد لمماللة اكثر أىمية مف طريؽ الفػراش بػالروـ مػف ا
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 ييما السفف مما يدؿ عمى نسػاط الماللػة  ػا ىػذه المنطلػة مػف ويػة وصػاللية النيػر 
أما  ا مصر  كاف النيػؿ يصػمح لمماللػة بصػور  واسػعة  .لمماللة  ييا مف وية أفرة

   .ذ100)لتى تعو  الملدسا عند زيارتو لمصر مف كثر  المراك  السا ر  والرابية ىناؾ 
 :غزق البحزيتال

ققش الظروؼ الطبيعية باف تتنوع الماللػة البلريػة  ػا الدولػة ااسػالمية  ػا 
بلريف منفصميف البلر المتوسط )بلر الروـذ والمليط الينػد  )البلػر الصػينا لسػ  
تعبير الملدساذ وقد لػاؿ دوف اتصػاؿ البلػريف بػرزخ السػويس  كانػش البقػا س الػوارد  

ربا وسمالا إ ريلية تفرغ لمولتيا  ا سماؿ البلر اَلمر مف اليند وسرقا  سيا إلى أو 
ويبػػػدو اف النػػػاس لػػػـ يكونػػػوا   .ذ101)وتنلػػػؿ بػػػرا إلػػػى سػػػوالؿ البلػػػر المتوسػػػط وبػػػالعكس

يتورأوف عمى ركو  البلر اَلمر مف وير ملاتمة كما يذكر لنا الملدسا ذلؾ للمايػة 
اف وزيػػػػره سػػػػلطرة  ويػػػػذكر لنػػػػا الملدسػػػػا  .ذ102)للوا ػػػػؿ التواريػػػػة مػػػػف قراصػػػػنة البلػػػػرا

  .)سومطرهذ ونو  الوزير  العربية  ا مػدفؿ الملػيط الينػد  كػاف يكثػر  ييػا اللرصػاف
وكانػػش تػػأو  إلػػى ىػػذه   .وكانػػش المراكػػ  اذا مػػرش بيػػا التػػزاؿ  ػػا ىمػػس لتػػى تتواوزىػػا

* وبػيف لنػا الملدسػا  .ذ103)يند ليلطعوا الطريػؽ عمػى المسػمميفالوزير  بوارج قرصاف ال
   .ذ104)وعماف كانش مرا ئ المممكة ااسالمية  عمى البلر الصينا  اف عدف وسيراؼ

ويمػػا ىػػذه المرا ػػئ  ػػا االىميػػة البصػػر  عمػػى سػػط العػػر  وديبػػؿ عمػػى مصػػ  
وكانػش عػدف المركػز التوػار  الكبيػر بػيف   .نير السند اما ىرمػز  كانػش  رقػة كرمػاف

مصر لتى أف الملدسا ا ريلية وبالد العر  ونلطة ارتكاز التوار  بيف اليند والصيف و 
   .ذ105)دعاىا دىميز الصيف

ويلدثنا الملدسا انو سمس عف عػدف اف مػف دفميػا بػالؼ درىػـ  سػيروس بػالؼ 
داللػػو عمػػى رواج   . روػػس بثمػػؿ مػػا دفػػؿ بػػو كػػا ورا ذ*)دينػػار ومػػنيـ مػػف دفميػػا بكنػػدر

ى امػػا البصػػر  الواقعػػة عمػػ  .ذ106)التوػػار   ػػا عػػدف وعمػػى اىميتيػػا  ػػا التبػػادؿ التوػػار  
سط العر   كاف بينيا وبيف البلر مرلمتاف ولما كاف الفمي  قلال عند مصػ  دومػة 

   .ذ107)العورا   لد انسأ منار  ا البلر تسترسد بو السفف اللادمة إلى البصر  
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 :الغزق الربيت
وصػػؼ لنػػا الملدسػػا طػػرؽ المواصػػالش  ػػا المنػػاطؽ التػػا مػػر بيػػا وقػػد افتػػتـ 

اسػالمية بػذكر المسػا اش وتنلسػـ معموماتػو عػف ىػذه كالمو عف كؿ إقميـ مػف اَقػاليـ ا
المسا اش إلى قسميف ذكر  ا االوؿ طػرؽ المواصػالش الدافميػة التػا تػربط بػيف اوػزا  
ااقمػػيـ و ػػػا الثػػػانا الطػػػرؽ الفارويػػة التػػػا تػػػربط بػػػيف االقػػاليـ االسػػػالمية وعنػػػدما كػػػاف 

الطػرؽ التػا يسػمكيا الملدسا يسا ر مف بمد إلى افر يػذكر لنػا مراكػز المواصػالش  ػا 
ويصؼ ما يساىده مف المعالـ المفتمفة  ييا  لاؿ مػثال )اف  ػا بعػض طػرؽ فوزسػتاف 
كانػػش توقػػس لبػػا  المػػا   ػػا السػػوارع والطػػرؽ عمػػى مرالػػؿ الطريػػؽ ويػػذكر انػػو ربمػػا 

  .وذلػػؾ َف اىػػؿ عربسػػتاف وميػػـ مػػف العػػر   نػػذاؾ  .ذ108) ذلمػػؿ الييػػا المػػا  مػػف بعيػػد
 لاؿ يصؼ الطرؽ إلى  ،فاصو بذكر مصادر المياه  ا الطرؽواىتـ الملدسا بصوره 
ميال ثػـ  93 فذ مف ُزبالو وىا عامر  واسعة المياه إلى السلوؽ )مكة مف واد  الكو ة 

مػػيال ىػػا ثمػػل الطريػػؽ عػػامر  كثيػػر  البػػرؾ بيػػا  بػػار 99مػػيال ثػػـ الثعمبيػػة99إلػػى البطػػاف
 رأيػش  ػا )فػاز  الفػرس  لػاؿ )كما وصؼ لنا كثر  الطرؽ التا ر ىا  ػا م  .ذ109) عذبوذ

الطػػرؽ والمعػػارج مػػاال ألصػػيو وىػػا وبػػاؿ كميػػا  ييػػا رمػػاؿ قميمػػة وعلػػا  ىينػػو وسػػباخ 
صػػػعبو وسػػػرود ووػػػرـو ونفيػػػؿ وزروع ورأيػػػش اسػػػيميا وأعمرىػػػا طريػػػؽ الػػػر  واصػػػعبيا 

   .ذ*)ذ110)ذ ذطريؽ  ارس واقربيا طريؽ كرماف وكميا مفيفة مف قـو يلاؿ ليـ اللفص
 :سي اإلقليويتإسِاهاث ادلقد

لعؿ ابرز اسياماش الملدسا ااقميمية ىا طريلتو  ا تلسيـ البمػد إلػى ولػداش 
وغرا يػػة  لػػد قسػػـ سػػوريا و مسػػطيف إلػػى اربعػػو أقػػاليـ ر يسػػيو ىػػا : الوبػػاؿ واليقػػا  

وأورد   .والسػػيؿ السػػالما  .وبػػالد السػػامره وووديػػا  .ذوالغػػور )واد  الفسػػؼ  .السػػرقية
يـ وصػػفا لمتقػػاريس اَرقػػية وموػػار  الميػػاه والمػػدف واللالػػو الملدسػػا  ػػا كػػؿ اَقػػال

   .االقتصادية والمناخ وقاـ بالعمؿ نفسو  ا تلسيمو لمصر
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 ذ مسػػػطينيا  ىػػػو اوؿ مػػػػف اسػػػتفدـ مفيػػػوـ )المنػػػاخ السػػػػور  والملدسػػػا بوصػػػفو
ويعنػػا بػػو منػػاخ البلػػر المتوسػػط بسػػتا  ممطػػر وصػػيؼ وػػاؼ وىػػذا مػػا اللظػػو ودرسػػو 

الطا ؼ  ػا اللوػاز قػاؿ الطػا ؼ مدينػة صػغير  سػامية اليػوا  بػارد  عند وصفو لمدينة 
المػػػا  اكثػػػر  واكػػػو مكػػػة منيػػػا موقػػػس الرمػػػاف الكثيػػػر والزبيػػػ  والعنػػػ  الويػػػد والفاكيػػػة 
اللسنو وىا عمى ظير وبؿ وزواف يومد الما  بيا عامتيا مدابغ اذا تأذة ممػوؾ مكػة 

  .ذ111)باللر فرووا الييا 
زيػر  العربيػة وبػالد  ػارس ومصػر تفاصػيؿ اكثػر ونود  ػا وصػؼ الملدسػا لمو

امػػػػا  ػػػػا وصػػػػؼ النيػػػػؿ  يلػػػػوؿ  ػػػػال ذقػػػػش   .ممػػػػا نوػػػػده عنػػػػد االصػػػػطفر  وابػػػػف لوقػػػػؿ
يلصػػػد بػػػو نيػػػر )والسػػػمعش اف  ػػػا وميػػػس الػػػدنيا مػػػا  المػػػى منػػػو ؛إاّل نيػػػر المنصػػػور  

  .ذ112)ذالسند
وقد قسـ الملدسا مصػر إلػى سػبعة ولػداش اداريػة )كػور ذ وذكػر  ػا كػؿ كػور  

يا اىـ مدنيا اقا و إلى عاصمتيا وبعد اف اورد تفاصيؿ اوليػو عػف تمػؾ التلسػيماش من
ووصؼ عاصمة كؿ منيػا عمػى لػده، وقػد وعػؿ الملدسػا إقمػيـ مصػر عمػى سػبس كػور 
سػػتة منيػػا عػػامر  ىػػا مػػف نلػػو السػػاـ والوفػػار ثػػـ اللػػوؼ ثػػـ الريػػؼ ثػػـ االسػػكندرية ثػػـ 

  .ذ113)ملدونيا ثـ الصعيد والسابعة الوالاش
 :اهل قيام ادلدى ّاسدُارُاعْ

ويصػػػؼ لنػػػا الملدسػػػا عوامػػػؿ قيػػػاـ المػػػدف وازدىارىػػػا  فػػػا كالمػػػو عمػػػى إقمػػػيـ 
الوزيػػر  اوقػػح اف المػػدف اقيمػػش عمػػى ميػػاه االبػػار والعيػػوف واف الليػػا  اعتمػػدش عمييػػا 
 فا المزدلفة ذكر لنا عد  برؾ وقاؿ )لعر ة قنا  تفرذ و ػا )الولفػة  بػار يسػيرهذ وبيػا 

عمػى الليػاض  كمػا اف الليػا   ػا يثػر  اعتمػدش  .ذ114)منيا وبركة كبير ذ  )عيف قريبة
   .ذ115)تم  مف قنا  تنلدر  ييا الما 
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و ػػػػا إقمػػػػيـ  قػػػػور )الوزيػػػػر ذ اقيمػػػػش المػػػػدف عمػػػػى اَنيػػػػار كمػػػػدينتا الموصػػػػؿ 
  .ذ116)واللديثة وكػاف االعتمػاد عمػى ا بػار  ػا المنػاطؽ التػا تبعػد عػف النيػر )دومػةذ 

عمػى نيػر قويػؽ لميمة  ا الساـ عمى موار  اَنيار مثػؿ مدينػة لمػ  واقيمش المدف ا
   .ذ117)ودمسؽ عمى نير بردة

و ا إقميـ مصر اعتمد قياـ المدف عمى نير النيػؿ امػا بالنسػبة ل قػاليـ الغربيػة 
 اعتمػػدش الليػػا   ييػػا عمػػى ميػػاه االمطػػار وذلػػؾ لعػػدـ ووػػود ميػػاه اَنيػػار  ييػػا وكػػذلؾ 

مػى ميػاه االبػار واالمطػار، ومدينػة الليػرواف عمػى فػزف الميػاه اعتمدش مدينة طرابمس ع
و ا المسرؽ كانش اىمية اَنيار   .ذ118) ا مواويف وصياري  يومس  ييا ما  المطر 

كبير  ايقا  ا قياـ المدف اذ قامش عد  مدف عمى قفاؼ نير ويلػاف اذ قامػش عميػو 
السػكف  ػا إقمػيـ فورسػتاف  كور  فوارـز وقصبة الوروانية وكػور  قواديػاف وترمػذ وتركػز

قمػػػيـ الرلػػػا  قامػػش عػػػد  مػػػدف عمػػػى قػػػفاؼ  عمػػى اَنيػػػار كمػػػا اف  ػػػا إقمػػيـ ىيطػػػؿ وا 
  .ذ119)اَنيار إذ قامش تبريز بيف عد  انيار 

  .ذ120)امػػػا  ػػػا إقمػػػيـ الوبػػػاؿ  لػػػد اعتمػػػدش الليػػػا  عمػػػى اَنيػػػار وا بػػػار معػػػا 
و ػػػا إقمػػػيـ  ػػػارس نسػػػأش  وازدىػػػرش المػػػدف بكثػػػر  اَنيػػػار  ػػػا إقمػػػيـ فوزسػػػتاف)االلوازذ

ويصػؼ  ،المدف عمى اَنيار وا بار  لد قامش مدينة أروػاف عمػى اَنيػار وا بػار معػا
الملدسػا التوػػار  بأنيػػا ذاش اثػػر ميػػـ  ػػا قيػػاـ المػػدف  يبػػيف لنػػا اف ىنػػاؾ مػػدنا  اسػػتيرش 
س بالتوار  بلكـ موقعيا الوغرا ا الذ  وعؿ منيا مركزا لمتوار  كمدينة البصػر  التػا تلػ

عمى سط العػر  ومدينػة الموصػؿ التػا تلػس عمػى نيػر دومػة وازدىػرش الفسػطاط مركػزا 
تواريػػا  لموقعيػػا عمػػى نيػػر النيػػؿ وكانػػش عػػدف  ػػا ونػػو  وػػر  الوزيػػر  العربيػػة مدينػػة 
تواريػة بفقػؿ موقعيػا عمػػى البلػر وازدىػرش بعػض المػػدف تواريػا نتيوػة االلتلػا  طػػرؽ 

  .مةالمواصالش البرية عندىا مثؿ مكة المكر 
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 بالروـ مف اىميتيا الدينيػة  انيػا تلػس عمػى ممتلػى الطػرؽ بػيف السػماؿ وونػو  
الوزيػر  العربيػة مػف ويػة والطػرؽ الموصػمة بػيف سػرؽ ووػر  الوزيػر  العربيػة مػف ويػػة 

   .ذ121)ثانية  موقعيا ىذا وعؿ ليا اىمية توارية كانش سببا  ا ازدىارىا 
 :اخلزائظ عٌد ادلقدسي

عػػد أف لػػدد وقسػػـ اَقػػاليـ ورتػػ  الكػػور ووصػػؼ المػػدف ويصػػؼ لنػػا الملدسػػا ب
والبلار والفمواف واَنيار وقس الفرا ط والتػا تميػزش بلػدود اَقػاليـ والمػدف؛  كانػش 
طرقيا بالموف االلمر ووعؿ رماليا الذىبية بالصفر  وابلارىا الماللة بالفقر  وانيارىا 

    .ذ122)المعرو ة بالزرقة ووباليا المسيود  بالغبر  
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 :اخلامتت/ الٌتائح ّالتْصياث
للد ابرز الملدسا  ا دراسػتو ووصػفو ل قػاليـ سفصػية كػؿ إقمػيـ  ػا فالصػة 
مووز  واىـ ما تستمؿ عميو ىذه الفالصة عاد  ىو إبراز أىـ سماش المنػاخ والمػذاى  

  ..الدينية والمغاش ومصادر الثرو  واَسواؽ
  -ي :وعمومًا تمخض البحث عمى بعض النتائج وكما يم

لبلػل عػف كاف لسياد  الدولة ااسالمية وتسويس الفمفػا  دور  ػا توسػس نطػاؽ ا -1
  .اَقاليـ

امتػػاز الوصػػؼ الوغرا ػػا عنػػد الملدسػػا بػػالتنظيـ الػػدقيؽ  ػػا كتابػػو،  عػػرض  يػػو  -9
ووان  عديد  لمظاىر اللقار  التا ساىدىا فالؿ تووالو  ا البمداف ااسالمية 

  .مفة  يياواطالعو عمى نوالا الليا  المفت
  .لـ يوؿ الملدسا الوغرا ية الطبيعية اىتماما  ا وميس اَقاليـ بدروة والد  -5
اىػػػتـ الملدسػػػا بالماللظػػػة السفصػػػية بالدروػػػة االولػػػى ووعػػػؿ اسػػػفاره السفصػػػية  -4

اوتيدش اف ال اسػطر  يػو  ؛) يلوؿ  .المصدر اَساس لومس المعموماش المكانية
  .مما سطره االفروفذ

بػذكر العوا ػ  كبليػة الوغػرا ييف الػذيف سػبلوه واف ووػدش  انيػا الملدسا لـ ييػتـ  -3
   .قميمة

اف المعموماش التا قدميا الملدسا  ا كتابو كانش متفاوتة مف ليل الماد  التا  -9
  .وأفريلدميا بيف إقميـ 

قمػيـ العوػـ  -7 افذ الملدسا بالتلسيـ الطبيعا ل قاليـ وادفؿ مفيوما إقميـ العر  وا 
ااسػالـ واعتمػد  ػا تلسػيماتو ااقميميػة عمػى التػدرج اللومػا  عند دراستو لمممكة

  ....عند تلسيمو لمولداش السياسية  لسميا إلى أقاليـ وكور ونوالا ورساتيؽ

  .تمتاز بالدقة والتفصيؿ المعموماش التا قدميا الملدسا مف النالية الوغرا ية ؛ -8
 :التْصياث

لممػو مػف تػرال عريػؽ  نوػد الكثيػر االىتماـ بدراسة اَد  الوغرا ا العربا لما ي -3
  .مف النظرياش واللوانيف  ا م لفاتيـ والتا نسبش إلى عمما  الغر  فطأ  

إف كثيرا مما فطو عمما  العر  لـ يصؿ إلينا إال أسما  بعض مف مفطوطاتيـ  -9
  .لذا ينبغا إعاد  النظر  ا إمكانية تو يرىا وتلليليا لتتو ر لمبالثيف والدارسيف

  .د لنعيد َودادنا تاريفـ العممابالبلل عف تراثنا المفلو  نلف مطالبوف -5
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 :ُْاهص
                                                      

إسػػػماعيؿ باسػػػا البغداد ،ىديػػػة العػػػار يف  ػػػا أسػػػما  المػػػ لفيف و ثػػػار المصػػػنفيف، المومػػػد  ذ1)
ـ، / الزركمػا، اَعػال 95-99ص 3933، مطبعة وكالة المعارؼ ستامبوؿ 5الثانا، ط

 .  93ص3979، مطبعة كوتساتسوماس، بيروش، 5، ط9ج
نلمػػة إلػػى  اونػػاطيوس يوليػػا نػػو تش كراتسكو سػػكا،  تػػاري  اَد  الوغرا ػػا، اللسػػـ اَوؿ، ذ2)

العربيػػػػة صػػػػالد الػػػػديف عثمػػػػاف ىاسػػػػـ، مطبعػػػػة اادار  الثلا يػػػػة وامعػػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػػة، 
الكػػـر ابػػف اَثيػػر،  اللسػػف عمػػا ابػػف أبػػا أبػػا .  / وػػالؿ الػػديف ابػػف939ص  3937

 .  399ص  3937، اللاىر ، مكتبة اللدسا5ىػ، المبا   ا تيذي  اَنسا ، ج 953ش
ذ سػػػمس الػػػديف أبػػػو عبػػػد ام ملمػػػد بػػػف أبػػػا بكػػػر الملدسػػػا، ألسػػػف التلاسػػػيـ  ػػػا معر ػػػة 3)

 .   45ص  3939بيروش، ليدف، دار صادر ،9اَقاليـ، ط
 -933ص  3993دمسػػػػػؽ،  الفكػػػػػر، دار  ،العػػػػػر  ذ عبػػػػػدالرلمف لميػػػػػد ، أعػػػػػالـ الوغػػػػػرا ييف4)

995  . 
 .  395مصدر سابؽ، ص  ذ الملدسا،5)
 .  933ذ عبد الرلمف لميد ، مصدر سابؽ ص 6)

)قػومسذ كػور  كبيػر  واسػػعة تسػتمؿ عمػى مػػدف وقػرة ومػزارع وىػػا ذيػؿ وبػاؿ طبرسػػتاف  : )*ذ
سػابور ومػف واكبر ما يكوف  ا والية ممكيا وقمتيا المسػيور  دامغػاف وىػا بػيف الػر  وني

 مدنيا المسيور  بسطاـ  وبيار.         
، طبعػػػة مصػػػللة 8لممزيػػػد مػػػف المعمومػػػاش ينظػػػر / يػػػاقوش اللمػػػو ، معوػػػـ البمػػػداف ج

 .  339ومنللة دار إليا  الترال العربا، بيروش، ص 
عػػد  يوسػػؼ مفمػػص، الملدسػػا البسػػار  ومنيوػػو  ػػا دراسػػة كتػػا  ألسػػف التلاسػػيـ  ػػا  ذ7)

مطبعػػػػة النعمػػػػاف،النوؼ االسػػػػرؼ، رسػػػػالة ماوسػػػػتير )منسػػػػور ذ.  ، 3معر ػػػػة اَقػػػػاليـ،ط
   .95ص  3975

،المكتبػػػة العربيػػػة، 7، ج3بكػػػر المػػػد بػػػف عمػػػا الفطيػػػ  البغػػػداد ، تػػػاري  بغػػػداد، ط أبػػػا ذ8)
 .  495ص 3953بغداد 

 .  93ص عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ، ذ9)
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 .  95- 99، ص 9إسماعيؿ باسا البغداد ، مصدر سابؽ، ج ذ10)
  مطبعػػػػة اللقػػػػا ، النوػػػػؼ االسػػػػرؼ، ،3ر  ملمػػػػد لسػػػػف، الوغرا يػػػػوف العػػػػر ، جذ صػػػػب11)

 .  358ص 3938
 .  397ذ الملدسا، مصدر سابؽ ص 12)
 .  45-49ذ المصدر نفسو، ص 13)
 .  8ذ المصدر نفسو، ص 14)
 .  99ذ المصدر نفسو، ص 15)
 .  938ذ كراتسكو سكا، مصدر سابؽ، ص 16)
 .  4-5ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ  ص 17)
 .  939ذ كراتسكو سكا، مصدر سابؽ، ص 18)
 .  473 -999ذ الملدسا، مصدر سابؽ،ص 19)
 ذ المر لة لممناطؽ التا زارىا الملدسا  ا نياية البلل. 3ذ*انظر الفريطة)20)
 .  939ذ كراتسكو سكا، مصدر سابؽ، ص 21)
 .  37ذ الملدسا، مصدر سابؽ، ص 22)
 .  939ذ كراتسكو سكا، مصدر سابؽ، ص 23)
 .  55- 59سؼ مفمص، مصدر سابؽ، ص ذ عد  يو 24)
 ، منسػػػػػػػػػػػػػوراش دار السػػػػػػػػػػػػػرؽ الوديػػػػػػػػػػػػػد،3ذ المػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػعد، أد  الػػػػػػػػػػػػػرلالش، ط25)

 .  83ص3993بيروش،
، مطبعػة لونػة التػأليؼ 5، ط9ذ  دـ متز،اللقار  ااسالمية  ا اللػرف الرابػس اليوػر ، ج26)

 .  9، ص 9، ج3937والنسر، اللاىر ، 
 .  5ذ الملدسا،مصدر سابؽ، ص27)
اد ملمػػود ملمػػد، دراسػػاش  ػػا التػػرال الوغرا ػػا العربػػا، المركػػز العربػػا لمطباعػػة ذ صػػب28)

 .  44، ص 3983والنسر بيروش، 
 .  3ذ الملدسا، مصدر سابؽ، ص29)
 .  335ذ المصدر نفسو، ص30)
 .  397ذ المصدر نفسو، ص31)
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 ب الفراهيديجملة آدا
 العدد اخلاص باملؤمتر الثالث

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

                                                                                                                                       

 .  39-38ذ المصدر نفسو،ص32)
 .  45-49ذ المصدر نفسو، ص33)
 .  339ذ المصدر نفسو، ص34)
 .  55ص مصدر نفسو،ذ ال35)
 .  499ص ذ المصدر نفسو،36)
 .  939ص ذ المصدر نفسو،37)
 .  93ص ذ المصدر نفسو،38)
 .  ذ9-3ذ قريش ا ية)39)
 .  339ذ الملدسا، مصدر سابؽ،ص40)
 .  33ص ذ صباد ملمود ملمد، مصدر سابؽ،41)
 .  39-33ذ الملدسا،مصدر سابؽ،ص42)
 .  33ذ صباد ملمود ملمد،، مصدر سابؽ، ص43)
 .  33-33در نفسو  صذ المص44)
 .  97ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،45)
 .  357ص ذ المصدر نفسو،46)
 .  339-333ص ذ المصدر نفسو،47)
 .  388ذ المصدر نفسو، ص48)
 .  548الملدسا، مصدر سابؽ، ص ذ49)
 .  584ذ المصدر نفسو، ص50)
 .  555ذ المصدر نفسو، 51)
 .  539ذ المصدر نفسو، ص52)
 .  583 -575ذ المصدر نفسو، ص53)
 .  595ذ المصدر نفسو، ص54)
 .  459ذ المصدر نفسو، ص55)
 .  498ذ المصدر نفسو، ص56)
 .  493ذ المصدر نفسو، ص57)
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 العدد اخلاص باملؤمتر الثالث
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       ن2009كــــانـون األول  

 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

                                                                                                                                       

 .  548ذ المصدر نفسو، ص58)
 .  39-33ذ المصدر نفسو، ص59)
 .  37ذ الرلمف ا ية 60)
 .  34ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،61)
 .  99 -39ذ الرلمف ا ية 62)
 .  39ذ الملدسا، مصدر سابؽ، ص63)
 .  333-97المصدر نفسو، ص ذ64)
 .  99ذ المصدر نفسو، ص65)
 .  397ذ المصدر نفسو، ص66)
 .  983ذ المصدر نفسو، ص67)
 .  559ذ المصدر نفسو، ص68)
 .  583-553ذ المصدر نفسو، ص69)
 .  39ذ المصدر نفسو، ص70)
 .  83ص ذ المصدر نفسو،71)
 .  85الملدسا، مصدر سابؽ، ص ذ72)
 .  949 -949ص ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ،73)
 .  593ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،74)
 .  553ص ذ المصدر نفسو،75)
 .  574ص ذ المصدر نفسو،76)
 .  444ص ذ المصدر نفسو،77)
 .  993ص ذ المصدر نفسو،78)
 .  93ص ذ المصدر نفسو،79)

ُسػر ن بعروقػو مػف ويػر سػلا والسػما   مػا اَصػمعاوقػاؿ  وىػو مػا سػلتو السػما ، )*ذ البنْعُؿ:
مكتبػػػػػػػة لبنػػػػػػػػاف،  ،3مفتػػػػػػػار الصػػػػػػػلاد،ج لمػػػػػػػد بػػػػػػػف ابػػػػػػػا بكػػػػػػػر،م ينظػػػػػػػر/ الػػػػػػػراز ،

 .  94ص3993بيروش،
 .  79ذ المصدر نفسو، ص80)
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 العدد اخلاص باملؤمتر الثالث

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  
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 المقدسي عند الجغرافي الوصف

                                                                                                                                       

 .  89ذ المصدر نفسو، ص81)
 .  335ذ المصدر نفسو، ص82)
 .  937ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ، ص83)
 .  395ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،84)
 .  343ذ المصدر نفسو،ص85)
 .  939-938ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ ص86)
 .  954ذ الملدسا، مصدر سابؽ،ص87)
 .  537ذ المصدر نفسو،ص88)
 .  999ص ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ،89)
 .  533، ص9ذ  دـ متز، مصدر سابؽ،ج90)
 .  438ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،91)
 .  995ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ، ص92)
 .  994-995ص ذ المصدر نفسو،93)
 .  938ذ الملدسا، مصدر سابؽ، ص94)
 .  534-535ذ المصدر نفسو، ص95)
 .  993ص ذ عد  يوسؼ مفمص ، مصدر سابؽ،96)
 .  39ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،97)
 .  358ذ المصدر نفسو، ص98)
 .  973ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ، ص99)
 .  398ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،100)
 .  973ص ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ،101)
 .  39ص ذ الملدسا، مصدر السابؽ،102)
 .  34ذ المصدر نفسو، ص103)

)*ذ اف ىذه المنطلة ىا ذاتيا التا تسيد ىذه االياـ أعمػاؿ للرصػنة البلريػة وبسػكؿ واسػس اذ 
 قد يكوف لطبيعة المنطلة ولموقعيا الوغرا ا أثر  ا ذلؾ.  

 .  979-973ص ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ،104)
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 ن
 المقدسي عند الجغرافي الوصف

                                                                                                                                       

 .  54مصدر سابؽ، ص ذ الملدسا،105)
/ قػػػر  مػػف العمػػػؾ الوالػػده  كنػػدره قػػػاؿ االطبػػا  ىػػػو المباف)نػػا س للطػػػس )*ذ الُكنػػدر، بالقػػـ 

 .  979ص ينظر/ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ،  وداذ.  البمغـ
 .  979ص مصدر سابؽ، ذ عد  يوسؼ مفمص،106)
 .  39ذ الملدسا، مصدر سابؽ، ص107)
 .  975-979ص ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ،108)
 .  337ص ذ الملدسا، مصدر السابؽ،109)
 .  488ص ذ الملدسا، مصدر سابؽ،110)
ذ قػـو اللفػػص: كػانوا قطػػاع طػرؽ الفػػالؽ ليػـ يسػػرقوف االمػواؿ ويرمػػوف صػالبيا باللوػػار  *)

معوػػـ  ينظػػر/  يػػاقوش اللمػػو ، وػػزاىـ عقػػد الدولػػة وا نػػى أكثػػرىـ.  لتػػى المػػوش وقػػد
 .  589-583بيروش، بدوف سنة نسر ص –البمداف، دار الفكر 

 .  79ؽ، صمصدر ساب ذ الملدسا،111)
 .  938ذ المصدر نفسو، ص112)
 .  394-395، صمصدر سابؽ  الملدسا، ذ113)
 .  77ذ المصدر نفسو،  ص114)
 .  83ذ المصدر نفسو،  ص115)
 .  337ذ المصدر نفسو، ص116)
 .  333ذ المصدر نفسو، ص117)
 .  578ذ المصدر نفسو، ص118)
 .  389-378ذ عد  يوسؼ مفمص، مصدر سابؽ، ص119)
 .  599ذ الملدسا، مصدر سابؽ، ص120)
 .  383-379ذ عد  يوسؼ مفمص،مصدر سابؽ، ص121)
ذ إبػػػػػراىيـ المسػػػػػيدانا، الفكػػػػػر الوغرا ػػػػػا وطػػػػػرؽ البلػػػػػل، مطبعػػػػػة وامعػػػػػة  الموصػػػػػؿ، 122)

 .  93ـ  ص3983
 

 :ادلزاخع ّادلصادر
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 المقدسي عند الجغرافي الوصف

                                                                                                                                       

 القزآى الكزين . 
، ش -3 ىػػػ، المبػػا   ػػػا  953ابػػف اَثيػػر،والؿ الػػديف ابػػف أبػػا اللسػػف عمػػػا ابػػف ابػػا الكػػـر

 .  3937اللاىر ، مكتبة اللدسا  ،5تيذي  اَنسا ، ج
البغػػػداد ، إسػػػماعيؿ باسػػػا،ىدية العػػػار يف  ػػػا أسػػػما  المػػػ لفيف و ثػػػار المصػػػنفيف، المومػػػد  -9

 .  3933، مطبعة وكالة المعارؼ ستامبوؿ 5الثانا، ط
 .  3938،مطبعة اللقا ، النوؼ االسرؼ،3لسف، صبر  ملمد، الوغرا يوف العر ، ج -5
ف عبػػػد ام اللمػػػو  البغػػػداد ، معوػػػـ البمػػػداف، طبعػػػة اللمػػػو ، ابػػػا عبػػػد ام يػػػاقوش ابػػػ -4

 مصللة ومنللة دار اليا  الترال العربا، بيروش. 
 .  3993لميد ،عبد الرلمف، أعالـ الوغرا ييف العر ،دار الفكر،دمسؽ،  -3

 ىػػ، تػاري  بغػداد، 495الفطي  البغداد ، ابا بكر المد ابف عمػا الفطيػ  البغػداد  ش -9
 ص .  3953، بغداد سنة ، المكتبة العربية3، ط7ج

 .  3993،مكتبة لبناف، بيروش،3الراز ،ملمد بف ابا بكر،مفتار الصلاد،ج -7

 .  3979، مطبعة كوتساتسوماس، بيروش، 5، ط9الزركما، اَعالـ، ج  -8
 .  3993، منسوراش دار السرؽ الوديد، بيروش،3أبو سعد، المد، اد  الرلالش، ط -9

 إلػػػى اللسػػػـ االوؿ نلمػػػة الوغرا ػػػا، اَد   تػػػاريجكراتسكو سػػػكا، اونػػػاطيوس يوليػػػانو تش، -33

الػػػدوؿ العربيػػػة سػػػنة  مطبعػػػة اادار  الثلا يػػػة وامعػػػة ىاسػػػـ، العربيػػػة صػػػالد الػػػديف عثمػػػاف
3937  . 

، مطبعػػػػة لونػػػػة 5، ط9متػػػػز،  دـ، اللقػػػػار  ااسػػػػالمية  ػػػػا اللػػػػرف الرابػػػػس اليوػػػػر ، ج -33
 .   3937التأليؼ والنسر، اللاىر ، 

التػػرال الوغرا ػػا العربػػا، المركػػز العربػػا لمطباعػػة  ملمػػد، صػػباد ملمػػود، دراسػػاش  ػػا -39
 .  3983والنسر بيروش، 

عد  يوسؼ، الملدسا البسار  ومنيوػو  ػا دراسػة كتػا  السػف التلاسػيـ  ػا  مفمص، -35
النوػػػؼ اَسػػػرؼ، رسػػػالة ماوسػػػتير )منسػػػور ذ.   ، مطبعػػػة النعمػػػاف،3ط معر ػػػة االقػػػاليـ،

3975  .  
طرؽ البلل، مديريػة مطبعػة الوامعػة، الموصػؿ، المسيدانا، إبراىيـ، الفكر الوغرا ا و  -34

3983  . 

الملدسػػا، سػػمس الػػديف ابػػو عبػػد ام ملمػػد بػػف ابػػا بكػػر، السػػف التلاسػػيـ  ػػا معر ػػة  -33
، دار صػػػػادر بيػػػروش، طبػػػػس  ػػػا مدينػػػػة ليػػػدف الملروسػػػػة بمطبعػػػة ابريػػػػؿ 9االقػػػاليـ، ط

 .  3939سنة
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 السنة األولى ( 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن

دور المؤسسات التربوية في 
 تنمية المسؤولية االجتماعية

 تنميخ املسؤوليخ االختمبػيخ ػند يف الرتثىيخ املؤسسبد دوز
 االطفبل

 )االسسح واملدزسخ امنىذخب(
 ديبىل(( حمبفظخ يف االثتدائيخ واملدازس األسس من لؼدد ميدانيخ ))دزاسخ

ــد   ــدو  م مــــــ ــدالر اح جــــــ                                                           د. عبــــــ
 ن

   اب اث الطفولة واالمومة                     ديالى/مركجامعة 
 ن

 
اف المسؤولية االجتماعية التي تنمييا المؤسسات التربويػة عنػلالط ؿ منػن سػني 

عبرعممية التنشئة االجتماعية تبرز في مؤسسػتيف اساسػيتيف ىمػا االسػرة  حياتو المبكرة،
االجتماعيػػػة، ولاػػػ  والتػػػي تسػػػيـ كػػػؿ منيمػػػا فػػػي تامػػػيـ الط ػػػؿ الميػػػارات  ،و الملرسػػػة

األلوار الوظي ية وبمورتيا في شخصيتو واكسابو القيـ االيجابيػة، و الحميػلة  ونبػن القػيـ 
السمبية والضارة والتمرس باالعماؿ والائيا عمى نحػو ينمػي المجتمػو، ويمكنػو مػف بمػوغ 

ات اىلافو االجتماعية المرجوة، مف اجؿ تربيتو وتقويمو واالرت اع بو الى مستوى التحلي
التػػػػػي تواجيػػػػػو و تواجػػػػػو مجتماػػػػػو، وال يكػػػػػوف نلػػػػػؾ اال مػػػػػف خػػػػػ ؿ تاميػػػػػؽ المسػػػػػؤولية 

يػاـ تضػمف مسػيرة االجتماعية لليو ليكوف ملركًا لما ينتظره المجتمو منو مف اعماؿ وم
ومممػػًا بطبياػػة القػػيـ التػػي يتحمػػى بيػػا ليكػػوف الاة فاعمػػة فػػي البنػػا ،  .المجتمػػو التقلميػػة

اتيف المؤسستيف )االسرة جتماعي المنشول، وتقو عمى عاتؽ ىواعالة البنا ، والتغير اال
( ميػػػاـ جسػػػيمة باعتبارىمػػػا االسػػاس التاميمػػػي االوؿ لمط ػػػؿ لمػػػا ليمػػػامف لور والملرسػػة

الشباع ميولو وىواياتو واستثمارىا  )عممية والبية وفنية( فاعؿ في نشاطاتو المختم ة مف
ا االبػػػلاع واالبتكػػػار لخلمػػػة المجتمػػػو وانمػػػا   ػػػوى االبػػػلاع واالنتػػػاج لليػػػو،لكي يوجػػػو ىػػػن

لينمو عنػله االحسػاس باالنتمػا  لمجماعػة، والػلور  االجتمػاعي الػني يجػ  اف يقػوـ بػو 
ليكوف مواطف صالح مستنير يلرؾ ما لػو ومػا عميػو مػف واجبػات تجػاه مجتماػو وبيئتػو، 

الػػى وكمػػا تاػػوؿ عميػػو تربيػػة المػػواطف تربيػػة جسػػمية وعقميػػة وخمقيػػة، ليتػػرجـ مػػا تاممػػو 
انمػػاط سػػػموكية مريػػػو  فييػػػا، فتاممػػػو التربيػػػة االسػػرية مػػػث  كيػػػؼ يحػػػافظ عمػػػى الكممػػػة 
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تصلر منو وكيؼ يكػوف مسػؤواًل عنيػا كمػا يكػوف مسػؤواًل فػي الاابػو، فياػلؿ بػيف ا رانػو 
في الما  كما ياللوا ماو وي عبيـ بروح المسؤولية مف ح  ومساواة ومرح في صلؽ 

 واخ ص.
انمػػاط سػػموكية اخػػرى مريػػو  فييػػا تاػػزز مػػا تاممػػو فػػي  ثػػـ يػػتامـ فػػي الملرسػػة

وكيػػؼ ال ي اػػؿ الخطػػا واف ي مػػت عنػػو اعػػيف  ،فيػػتامـ مػػث  كيػػؼ يحتػػـر ن سػػو ،االسػػرة
وكيػػؼ  ،وال يغػػش فػػي االمتحػػاف ولػػو تركػػو المامػػـ وحػػله مػػو كتبػػو و محاضػػراتو ،الر بػػا 

ن سو وبملرستو ياطؼ عمى الضا ا  ويبنؿ ليـ ماستطاع مف ماونة، فياول االعتزاز ب
و اف ي كػػر بغػػرض نبيػػؿ لػػو فػػي الحيػػاة يسػػاى لتحقيقػػو، حتػػى انا مػػا اتػػـ  ،و بمجتماػػو

لراستو، وتخرج كػاف ماممػًا مسػؤواًل اوطبيػًا مسػؤواًل او مينلسػًا مسػؤواًل او فنانػًا مسػؤواًل، 
اـ موظ ػػًا مسػػؤواًل وعمػػى الجممػػة انسػػانًا مسػػؤواًل، وال يتحقػػؽ كػػؿ نلػػؾ مػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ 

يؽ و تااوف بيف المؤسسات التربوية مف اسرة أو ملرسة ووسائؿ اع ـ وييرىا مػف تنس
المؤسسات، ىنا التااوف الني ي ضي الى التزاـ الط ؿ تجاه مجتماو، خصوصًا عنػلما 
يكػػوف المجتمػػو بحاجػػة الػػى جيػػوله، فيػػتامـ مػػف خػػ ؿ ىػػنا االلتػػزاـ ت ضػػيؿ المصػػمحة 

ال عمػػػػى ن سػػػو وجيػػػوله ال رليػػػػة التػػػي تخػػػػلـ باالعتمػػػ ،الجماعيػػػة عمػػػى المصػػػػمحةالناتية
لتنمو بلاخمػو الطا ػات الكامنػة لكػي يكػوف انسػانًا فػاعً  و  ،مصمحة الجماعة والمجتمو

لنا نػلعو ،مؤثرًا بابتااله عف االعتمال عمى االىؿ و استنجالىـ في كؿ كبيرة و صغيرة
واف ال  ،يابػر عنػو القائميف عمى تربية الط ؿ الى ت يػـ ماػاني السػموؾ الػني يبليػو  او

يجاموا حياتو تسير سيرًا عشوائيا بلوف اي ضابط او وازع . بؿ تسير عمى وفؽ تنظػيـ 
ساعات يقضييا خػ ؿ يومػو فػي تحضػير لروسػو، و مسػاعلة اىمػو، او مشػاىلة بػرام  

ليػػػتامـ مػػػف نلػػػؾ احتػػػراـ  يمػػػة الو ػػػت و الحػػػرص عميػػػو  ،التم ػػػاز، و ضػػػا  او ػػػات فرايػػػو
 الى مسؤولياتو. كمسؤولية اخرى تضاؼ

التنشػػػئة االسػػػرية اولهثثث   وارباػػػة مباحػػػث اساسػػػية  مقدمثثث مػػػف  البحثثث  يتػػػالؼ
ة االجتماعيػػة مجػػاالت المسػػؤوليوث نيهثث    ،والملرسػػية وع  تيػػا بالمسػػؤولية االجتماعيػػة

اسػػػػالي  التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة  فػػػػي االسػػػػرة والملرسػػػػة  وث لثهثثثث  فػػػػي االسػػػػرة والملرسػػػػة،
ة فػي التحػليات التػي تواجػو االسػرة و الملرسػ ورابعه  ،جتماعيػةوع  تيا بالمسؤولية اال

. وانػي ان ا ػلـ ثمػرة  والمصث در العمميث  االستنت ج تثـ  تاميؽ المسؤولية االجتماعية،
ارجو اف اكوف  ل وفقت في اف ا لـ لممشتغميف ببحػوث الط ولػة شػيئا ،جيلي المتواضو
 فيو جلوى وينا  .

 البا ث
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دور المؤسسات التربوية في 
 تنمية المسؤولية االجتماعية

 املجحث االول
 خ االسسيخ واملدزسيخ وػالقتهب ثبملسؤوليخ االختمبػيخالتنشئ

 ،ييػػػػتـ ىػػػػنا المبحػػػػث بتاريػػػػؼ م ػػػػاىيـ  التنشػػػػئة االسػػػػرية والتنشػػػػئة  الملرسػػػػية
ثـ توضح ع  ة التنشػئة االجتماعيػة فػي االسػرة والملرسػة فػي  والمسؤولية االجتماعية،

 تنمية وتاميؽ المسؤولية االجتماعية عنل الط ؿ وىي كما ياتي :
 لتنشئخ االسسيخ واملدزسيخ:ا - أ

تاػػرؼ التنشػػئة االسػػرية بانيػػا الامميػػة التػػي تتبناىػػا االسػػرة، والتػػي تسػػتطيو مػػف 
خ ليػػػػا تمريػػػػر االفكػػػػار والقػػػػيـ الػػػػى االبنػػػػا  بحيػػػػث تسػػػػيـ فػػػػي بمػػػػورة الوارىػػػػـ وتكامػػػػؿ 

، مػػف خػػ ؿ مجموعػػة مػػف االسػػالي  الن سػػية (1)شخصػػياتيـ كػػافرال فػػاعميف فػػي المجتمػػو
وكًا او تاػليؿ سػموؾ موجػول التي تستامميا االسرة بقصل اكسا  الط ؿ سم واالجتماعية

اجتماعيػة يواجييػػا ال ػرل ويخضػػو ليػا بػػلً   –، كمػػا تاػرؼ بانيػػا عمميػة ن سػػية (2)بال اػؿ
التػػػي لكػػػي يصػػػبح شخصػػػًا اجتماعيػػػًا مواكبػػػًا لممراحػػػؿ الامريػػػة  ،بمػػػي له وانتيػػػاً  بوفاتػػػو

مؤسسػػػة التػػػي عػػػف طريقيػػػا يكسػػػ  الط ػػػؿ المغػػػة ، وتاػػػرؼ ايضػػػا بانيػػػا ال(3)ياػػػيش فييػػػا
واالتجاىات والتو اات وطريقة الحكـ الصحيح والخاطئ وتنسيؽ حركاتو وانماط سموكو 

 .(4)ةوتطور شخصيتو المتمركزة حوؿ ناتو الى شخصية اجتماعي
تارؼ التنشئة الملرسية بانيا تاميـ االط اؿ وتػربيتيـ مػف خػ ؿ تبسػيط التػراث 

باالضافة الى  ،(5)وتقليميا في نظاـ تلريجي يت ؽ و لراتيـ ،الكبار ليـالثقافي وخبرات 
تنشػػئتيـ  وتكػػويف شخصػػياتيـ تكوينػػًا يمكنػػو مػػف الت اعػػؿ والتكيػػؼ مػػو المجتمػػو والامػػؿ 

 عمى تطويره .
 املسؤوليخ االختمبػيخ : - ة

تاػػرؼ المسػػؤولية االجتماعيػػة بلنيػػا الشػػاور الػػواعي، والمػػلرؾ اللتزامػػات ال ػػرل 
كمػػا تاػػرؼ بانيػػا مجموعػػة التزامػػات بنمػػة ال ػػرل، والتػػي تلفاػػو  ،ماعتػػو ومجتماػػوتجػػاه ج

 .(6)الى الامؿ مف اجؿ المجموع مف اجؿ تنمية المجتمو واللفاع عنو
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كمػػػا تاػػػرؼ بانيػػػا الػػػوعي االجتمػػػاعي الػػػني يجسػػػله ال ػػػرل فػػػي ت كيػػػره وع  تػػػو 
لمصػػػػػمحة ىػػػػػنا الػػػػػوعي الػػػػػني يجامػػػػػو ي ضػػػػػؿ المصػػػػػمحة الجماعيػػػػػة عمػػػػػى ا ،بػػػػػا خريف
 .(7)الناتية

وا ف سنتناوؿ ع  ة  األسرة والملرسة في ترسػي  المسػؤولية االجتماعيػة عنػل 
 االط اؿ.

 :ػالقخ التنشئخ االسسيخ واملدزسيخ ثبملسؤوليخ االختمبػيخ - ج
تما  االسػرة لورًا كبيػرًا فػي تامػيـ الط ػؿ النػواحي االجتماعيػة التػي تاػزز  يمػة 

يثػػار والتضػػحية فػػي سػػبيؿ ا خػػريف، والتصػػلي ل خطػػار المسػػؤولية لليػػو: كالت ػػاني واإ
يتارض ليا المجتمو، او التي تسي  الى سماتو، كما تحاوؿ االسرة الح اظ عمى  التي

ابنائيا مف الو وع في مياوي االنحراؼ والجريمة، وارشػالىـ الػى الماػارؼ التػي توضػح 
تمػػػػو مػػػف االمػػػػراض ليػػػـ فضػػػػائؿ المسػػػؤولية االجتماعيػػػػة السػػػيما المحافظػػػػة عمػػػى المج

 . (8)واالخطار والتحليات
كمػػا تنمػػي االسػػرة عنػػل الط ػػؿ م ػػاىيـ الوفػػا  واالخػػ ص والالالػػة ليحصػػؿ فػػي 

نلػػػػؾ الف الػػػػلوافو المصػػػػمحية  ،المسػػػػتقبؿ عمػػػػى اعتبػػػػار اجتمػػػػاعي محتػػػػـر بػػػػيف النػػػػاس
ولكف عمػػػى حسػػػا  مركػػػزه و يمتػػػو وسػػػماتو ،والن ايػػػة والوصػػػولية تجامػػػو يسػػػت ال ماليػػػاً 

، وامػػػر كيػػػنا يتو ػػػؼ عمػػػى يقضػػػة الضػػػمير االخ  ػػػي وعمػػػى وجػػػول  ػػػلوة (9)عيػػةاالجتما
بحيث يكػػوف الط ػػؿ مشػػاىلًا مشػػاركًا ،حسػػنة تمػػارس السػػموؾ الخمقػػي فػػي الحيػػاة الوا ايػػة

، وىكنا يتامـ الط ؿ منن الصغر عمى اف ىنػاؾ ع  ػات تربطػو (10)في ىنه الممارسات
شػػبو حاجتػػو الػػى االنتمػػا  ويمتػػـز بقػػيـ فالط ػػؿ ي ،بػػالمجتمو  ائمػػة عمػػى االخػػن والاطػػا 
وال يػتـ لػو نلػؾ اال مػف خػ ؿ مااونػة االسػرة لػو  ،المجتمو الني يايش فيو وينتمي اليػو
وعمػى ىػنا االسػاس نجػل اف كػؿ فػرل فػي االسػػرة  ،(11)عمػى اكسػابو الضػمير االجتمػاعي

ويجػ   ،فكؿ فرل مسػؤوؿ ،مسؤوؿ عف اسرتو، وليس لمرجؿ وال لممرأة اف تقوؿ ال ابالي
 .(12)اف يشار اف ساالة البيت، او شقا ه نتيجة تيقضو باحتماؿ الا   او الير  منو
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اف الملرسػػػػة تكمػػػػؿ لور االسػػػػرة فػػػػي تنميػػػػة  يمػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة عنػػػػل 
الط ػؿ مػػف خػػ ؿ تقويػػة المشػاعر الجماعيػػة لليػػو وحثػػو  عمػى االعتمػػال عمػػى ن سػػو فػػي 

وتلريبػو  ،احتراـ الممكية الاامػة النيػا ممػؾ الجميػوكنلؾ ارشاله الى  ،نجاحاتو وانجازاتو
ولػػػػػيس بػػػػػػ )انػػػػػا( وتقويػػػػػة الػػػػػروابط االجتماعيػػػػػة بينػػػػػو وبػػػػػيف  (نحػػػػػف)عمػػػػػى الشػػػػػاور بػػػػػػ 

وتوجييو عمى المحافظة عمى الثػروات الطبيايػة والوطنيػة والحػرص عمػى  ،(13)المجتمو
والشػػػػاور  ،وتلليػػػػة الواجبػػػػات بػػػػاخ ص وااللتػػػػزاـ بالميػػػػاـ المنوطػػػػة بػػػػو ،سػػػػماة الػػػػوطف

واشػػػػااره   ،(14)بالمسػػػػؤولية وتحمػػػػؿ االمانػػػػة والػػػػلفاع عػػػػف الػػػػوطف والتضػػػػحية مػػػػف اجمػػػػو
واالعتػزاز بػالوطف واالسػتاانة بالماضػي  ،بضرورة التااوف االجتماعي واحتػراـ االخػريف

 ،كػػنلؾ تاممػػو الملرسػػة حػػ  الػػوطف والشػػا  ،(15)كلعامػػة  ويػػة صػػالحة لبنػػا  الحاضػػر
 .(16)لمجتمو والح اظ عمى سماتووالامؿ المتواصؿ عمى تقلـ ا

 املجحث الثبني
 جمبالد املسؤوليخ االختمبػيخ يف االسسح واملدزسخ

ساتناوؿ في ىنا المبحث مجاالت المسػؤولية االجتماعيػة التػي تاتمػلىا االسػرة 
متقصيا بػنلؾ الجوانػ  االيجابيػة والسػمبية  ،والملرسة في زرع ىنه القيمة  عنل االط اؿ

وىػػنه المجػػاالت ىػػي عمػػى ،سػػرة والملرسػػة، بػػوعي منيػػا او بغيػػر وعيالتػػي تمارسػػيا اال
 النحو  التالي :

 تنميخ الىػي االختمبػي لدي االطفبل : - أ
وىي التي تزوله باعضا  جلل عف  ،اف االسرة ىي االستمرار المالي لممجتمو

ونلػػؾ بتمقػػيف االعضػػا   يمػػة   ،وتتػػولى االسػػتمرار المانػػوي ليػػنا المجتمػػو ،طريػػؽ النسػػؿ
وتقػػـو االـ بتبصػػير االط ػػاؿ  ،مػػف اجػػؿ تقبػػؿ المجتمػػو لػػو ،اػػايير سػػموكو واتجاىاتػػووم

مجتمػػو وتبصػػرىـ  بػػالظروؼ االجتماعيػػة الصػػابة التػػي يمػػر بيػػا ال ،(17)بيػػنه الضػػوابط
وتامميػػػـ اف الوحػػػلة والتاػػػاوف بػػػيف ال ئػػػات االجتماعيػػػة  والتصػػػلي ليػػػا وتطويػػػؽ اثارىػػػا،

قويمػػاف لمواجيػػة كػػؿ االخطػػار والمشػػك ت التػػي الموجػػولة فػػي السػػاحة ىمػػا السػػبي ف ال
وخوفيا منيا  ،. لكف جيؿ االـ واعتقالىا بالخرافات واالساطير(18)يتارض ليا المجتمو
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يساىـ  في استتبا   ،ونقؿ ىنا الخوؼ بشكؿ ال واع الى االط اؿ عنلما تقصيا عمييـ
الػػػػني األمػػػػر  ،مشػػػػاعر الخػػػػوؼ ييػػػػر المبػػػػرر فػػػػي ن وسػػػػيـ واضػػػػااؼ ثقػػػػتيـ بان سػػػػيـ

 ،يضػػطرىـ الػػى المجػػو  الػػى االخػػريف كمصػػلر ل طمئنػػاف واالتكػػاؿ عمػػييـ بشػػكؿ م ػػرط
واعضػػا   مػػييـ حػػيف يكونػػوا راشػػليف مسػػتقميف،خوفػػا مػػف تحمػػؿ المسػػؤوليات المترتبػػة ع

. فػػػ  بػػػل مػػػف ايمػػػاف االط ػػػاؿ بقػػػلراتيـ عمػػػى القيػػػاـ بواجبػػػاتيـ (19)فػػػاعميف فػػػي المجتمػػػو
نلػؾ اف المواطنػو السػميمة  ،حقوؽ المقابمة ليػنه الواجبػاتوالتزاماتيـ بان سيـ، وأخنىـ ال

تقوـ عمػى الك ػا ة االجتماعيػة وفيػـ الامميػات االجتماعيػة كالتاػاوف والتنػافس والصػراع  
 .(20)مف اجؿ ت يـ الحياة والتكيؼ ليا

اف الط ػػؿ فػػي طػػور مػػا  بػػؿ اللراسػػة يكػػوف فػػي سػػف صػػغيرة  (ياتقػػل )لوركيػػايـ
وتحػػػل ىػػػنه القػػػلرات الاقميػػػة القاصػػػرة مػػػف مبػػػال  الط ػػػؿ  ،تتسػػػـ بضػػػيؽ االفػػػؽ الاقمػػػي

وتصطبغ افكاره بالبساطة والسػطحية  ،كما تتصؼ حياتو الااط ية بالسناجة ،االخ  ية
ومتػػى  ،(21)اف يقػػـو سػػموكو عمػػى اسػػاس عق نػػي ،وال تسػػمح حياتػػو الن سػػية ،والضػػاؼ

يف حياتػػػػػػو لخػػػػػؿ الط ػػػػػػؿ الملرسػػػػػػة االبتلائيػػػػػػة فػػػػػػاف احيػػػػػا  وعيػػػػػػو االجتمػػػػػػاعي، وتحسػػػػػػ
االجتماعيػػة واال تصػػالية يتطمػػ  نشػػر التربيػػة االساسػػية، ومكافحػػة االميػػة بػػيف الكبػػار 

وال يكػػوف نلػػؾ  اال بتحسػػػيف  .(22)ليػػلركوا واجبػػاتيـ ويسػػيموا جمياػػا فػػػي تقػػلـ المجتمػػو
الحياة االجتماعية واال تصالية الف الاقؿ يضػمر ويضػاؼ ويضػيؽ بضػمور الظػروؼ 

لػنا يحتػاج  ،(23)والخوؼ مف االعتلا ات  اللاخميػة والخارجيػة ،االجتماعية واال تصالية
مػف  ،لتحػرر الػنات الواعيػة والملركػة ،المجتمو الػى تحػليث المؤسسػة التربويػة وعقمنتيػا

فالاقمنة ىي تنشئة االط اؿ عمى وعػي الاصػر و بولػو  ،لوف ت ريط بالقيـ الثقافية الاميا
، كػػؿ نلػػؾ مػػف اجػػؿ تاويػػل الط ػػؿ (24)وىػػنا مػػف عمػػؿ المػػني  الملرسػػي ،والتكامػػؿ ماػػو

الت كيػػػر النا ػػػل واالسػػػػمو  المنطقػػػي فػػػػي الت كيػػػر مػػػػف خػػػ ؿ منا شػػػػتو بابسػػػط المسػػػػائؿ 
. لكف الوا و يكشؼ اف اسػمو  التامػيـ الملرسػي يغمػؽ البػا  امػاـ التسػاؤؿ (25)واالشيا 

 ،(26)والحػػوار بحيػػث اليجػػرؤ احػػل مػػف االط ػػاؿ عمػػى طػػرح سػػؤاؿ او ابػػلا  رأي مختمػػؼ
فيمجػػل  ،يامػػـ الط ػػؿ عمػى اف عػػلـ المارفػػة عيػ ، لػػنا ال يجػػرؤ عمػى  ػػوؿ ال اعمػػـكمػا و 

 الى طرؽ ممتوية بيلؼ تمويو علـ مارفتو .
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 :تنميخ السلىك االختمبػي لدي االطفبل - ة
تقوـ االسرة بح ز اسػاس الييكػؿ االجتمػاعي فػي سػموؾ الط ػؿ لكػي تنشػئ فيػو 

اي يتـ التخطيط لتحويمػو مػف  ،متطمبات نلؾ مف اجؿ اف يصبح احل عناصر مجتماو
وتتحمػػؿ االـ  ،(27)آلمػػي الػػى فػػرل حامػػؿ السػػمات االساسػػية لمقومػػات البنػػا  االجتمػػاعي

ومنػػػن الثالثػػػة الػػػى الخامسػػػة تتحمػػػؿ  ،ىػػنه المسػػػؤولية الػػػى سػػػف الثالثػػػة مػػػف عمػػر الط ػػػؿ
. لكػػف الحرمػػاف االجتمػػاعي يػػؤلي (28)االسػػرة كميػػا المسػػؤولية الكاممػػة لتنشػػئتو اجتماعيػػا

عػػلـ اكسػػابو  السػػموؾ االجتمػػاعي . لػػنا تحػػاوؿ االسػػرة احاطتػػو باالسػػتقرار واالمػػف  الػػى
االجتماعي وابااله عف مواطف االنحػراؼ والجريمػة، وتوحيػل افكػاره وممارسػاتو وتحويػؿ 

عممػا اف تقػويـ سػموكو  ،سموكو مف سػموؾ ان اػالي يريػزي  الػى سػموؾ منطقػي عق نػي
 .(29)ية  لليويشارؾ في تنمية المسؤولية االجتماع

اما الملرسة فانيا تحاوؿ اشراكو في ممارسات تساعله عمى انماط مف السموؾ 
 ،(30)السػػػوي، وتاممػػػو الاػػػالات السػػػموكية التػػػي تت ػػػؽ مػػػو  ػػػيـ وعػػػالات وتقاليػػػل المجتمػػػو

وتمقنو  االتجاىات االنسانية السميمة كالتسامح والتااوف وااليثار وتحقيؽ االنسجاـ بيف 
وتحػػاوؿ الملرسػػة  ،(31)يػػؤلي الػػى اسػػتقرار الحيػػاة الوجلانيػػة لمط ػػؿ ىػػنه الاواطػػؼ، بمػػا

ايضػػًا تخ يػػػؼ المشػػػك ت واالعبػػا  التػػػي يواجييػػػا الط ػػؿ كػػػالخوؼ والخجػػػؿ والالوانيػػػة 
، وعنػلما يمتقػي بزم ئػػو فػي الملرسػة والبيػت فانػػو (32)السػيما فػي مراحػؿ لراسػػتو االولػى
 ،(33)زم ئو ويحصؿ عمى ماػارؼ جليػلةوالتكيؼ مو  ،يبل  بالتوافؽ مو البيئة الجليلة

 فالملرسة ىي خير الاة الكسا  الط ؿ انماط السموؾ التي تتوافؽ مو المجتمو .
 تسثيخ الطفل ػلً  اشغبل االػمبل الىظيفيخ  : - ج

تقػػػـو األسػػػرة بتامػػػيـ االط ػػػاؿ مختمػػػؼ الامػػػـو و ال نػػػوف واالختصاصػػػات التػػػي 
المػػػػلارس، وحػػػػثيـ عمػػػػى الػػػػلواـ  يحتاجيػػػػا المجتمػػػػو و نلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ ارسػػػػاليـ الػػػػى 

مف اجؿ التخصص في الموضوعات التي يحتاجيا المجتمو، وتوفر ليـ كػؿ  ،المستمر
ومػف ثػـ زجيػـ  ،ما مف شانو اف يمكنيـ مف االسػت الة مػف اللراسػة و التحصػيؿ الاممػي

. نلػػػؾ اف (34)فػػػي االعمػػػاؿ التػػػي تػػػت ئـ مػػػو تػػػلريبيـ و تخصصػػػيـ المينػػػي و الاممػػػي
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وتبػػػلا حمقػػػػات ىػػػػنا النظػػػػاـ بريػػػػاض  ،اساسػػػػية لممجتمػػػػو فػػػػي الا  الوظػػػػائؼالتامػػػيـ الاة 
بيل اننا نجل اف كثير مػف االبػا  يػلفايـ حرصػيـ عمػى نجػاح  ،االط اؿ مرورا بالملرسة

ابنائيـ في حياتيـ اللراسية، و ما بالىا الى التلخؿ و الػتحكـ فػي اختيػار نػوع اللراسػة 
وسػب  نلػؾ ىػو تطمايػـ الػى مسػتوى افضػؿ  والامؿ الػني يشػغمو االبنػا  باػل تخػرجيـ،

ولكف ىنا التلخؿ يج  اف يقترف بت يـ االبا  لمستويات ابنػائيـ  ،لحياتيـ وحياة ابنائيـ
وعنلئػن  ،فقػل يكػوف االبػف مػف نوي الميػوؿ الامميػة ،اللراسية،  و استالالاتيـ و ميػوليـ

. ولليػؿ نلػؾ انػي (35)يكوف موفقا في لراستو لو اتجو الى التاميـ الصػناعي او التجػاري
وجػػلت اثنػػا  لراسػػتي الميلانيػػة  اف المػػلارس  المينيػػة و الصػػناعية فػػي محافظػػة ليػػالى 

ان بمػػغ  ( ملرسػػة،013 ميمػػة بالمقارنػػة  بالمػػلارس الثانويػػة البػػالغ عػػللىا ) ، يػػل اللراسػػة
والمػػلارس التجاريػػة  ،طالبػػا وطالبػػة (9920)ملرسػػة تضػػـ (10) عػػلل المػػلارس المينيػػة

( طالبػػػًا و طالبػػػة بالقيػػػاس  الػػػى عػػػلل طػػػ   التامػػػيـ 043( ملرسػػػة وتضػػػـ )9)وعػػػللىا
فيحتػوي عمػى  ( طالبًا وطالبة، امػا مااىػل الماممػيف والماممػات78،738الثانوي البالغ )

وعنػلما يمجػا اكثريػة الطمبػة الػى التامػيـ  ،(36)( طالبًا و طالبػة4408( مايل يضـ )11)
لخؿ االىػػػؿ مػػػرة اخػػػرى فػػػي تحليػػػل الكميػػػة التػػػي ويمتحقػػػوف بالجاماػػػة يجػػػلوف تػػػ ،الثػػانوي

فقػل ي ػرض اال  ريبتػو  ،ومراعاة ميولػو واتجاىاتػو ،سيلرس فييا الطال  لوف اخن رايو
بينما يكػوف  ،عمى ابنو ويختار لو كمية الط ، النو يري  اف يكوف لو ابف يامؿ طبيبا

فيتاثػػر فػػػي وىكػػػنا يضػػغط اال  ويسػػتجي  االبػػػف  ،االبػػف رايبػػا فػػػي اف يكػػوف مينلسػػا
ى المسػتويات االاقميػة و الميػوؿ لراستو، لنا البل اف يتبصر االبػا  باىميػة  التاػرؼ عمػ

 .اف يقلموا خلمة حقيقية لمجتمايـ ، انا ارالو ليـ(37)االستالالات البنائيـو 
فتاممػػػو مبػػػالى  ،امػػػا الملرسػػػة فانيػػػا تاػػػل الط ػػػؿ اعػػػلالا خمقيػػػا وفكريػػػا و بػػػلنيا

السػيما  ،وتنمػي ارالتػو حتػى يصػبح مواطنػا صػالحا نسػانية،، وتربي شخصيتو االالاموـ
 ،انيا تاتمل عمى لروس التربية الوطنية و االجتماعية فػي الصػؼ الخػامس و السػالس

وىنا ال ياني اف تكوف الص وؼ االولية خالية مػف ىػنه الم ػاىيـ مػف اجػؿ اف يتواصػؿ 
فبػالتامـ  ،فيمػا باػل الط ؿ فػي تامػـ ىػنه المبػال  االخ  يػة لتصػبح جػز ا مػف شخصػيتو

فػػالتاميـ الاة اساسػػية مػػف  ،والتػػلري  تسػػتطيو الملرسػػة رفػػو ك ايػػة الط ػػؿ وتاىيػػؿ  لراتػػو
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وتخري  الت مين مف الملرسػة، وزجيػـ فػي مجػاؿ الخػلمات  ،(38)الوات التنمية ووسائميا
لتطمػػيف احتياجػػات المجتمػػو المتزايػػلة، فالشػػيالة رخصػػو  ،و االعمػػاؿ و المرافػػؽ الاامػػة

وؿ الامػػؿ و يتحػػلل اجػػره بنػػا  عمػػى نػػوع مسػػؤلياتو، و الشػػيالة ت ػػرض  يمػػة االجػػر لػػلخ
 .(39)بصرؼ النظر عف نوع الامؿ ومسؤلياتو

 :تسثيخ الطفل ػلً كيفيخ شيبدح االنتبج - د
مػػف ميػػاـ االسػػرة فػػي تربيػػة االبنػػا ،  ىػػي حػػثيـ عمػػى زيػػالة االنتػػاج وتحسػػيف 

االنتػػاج تانػػي توفيرالسػػمو فػػي االسػػواؽ  نوعيػػة الخػػلمات التػػي يقػػلمونيا لممجتمػػو، وزيػػالة
بكميػػات كبيػػرة، وانخ ػػاض سػػارىا وزيػػالة الطمػػ  عمييػػا  يرفػػو ماػػلالت انتاجيػػا ويوسػػو 

ويح زىـ عمػػػى الخػػػاؿ ،ك ا تيػػػا االنتاجيػػػة، وىػػػنا مػػػا يزيػػػل كميػػػة االربػػػاح الربػػػا  الامػػػؿ
ي المجتمػو مػا ، واليػتـ انمػا  القػلرة االنتاجيػة فػ(40)التقنيات والطرؽ الحليثة فػي االنتػاج

وفي مختمػؼ ،ويتازز التاميـ المينػي والػني سػبقت االشػارة اليػو،لـ تتنوع صنوؼ التاميـ
المراحػػػػؿ وت تػػػػيح الاقػػػػوؿ، وتمكينيػػػػا مػػػػف اسػػػػالي  الت كيػػػػر الاممػػػػي، وترويضػػػػيا عمػػػػى 
االسػػتق ؿ، والمبػػالرة وتحمػػؿ المسػػؤليات، و التباػػات والراؾ المشػػك ت وسػػموؾ السػػبؿ 

ىنػػػاؾ حاجػػػة فػػػي ن ػػػس الط ػػػؿ تتضػػػمف ىػػػنه الحاجػػػة االحسػػػاس و  (41)الصػػػحيحة لحميػػػا
بالك ػػػا ة فػػػي االعمػػػاؿ التػػػي تتصػػػؿ بالكبػػػار  مػػػف  بيػػػؿ اتقػػػاف الميػػػارات، وتامػػػـ كي يػػػة 
التاامؿ مو االخريف ومف خ ؿ االنجاز يشار الط ؿ بن سو كشخص مستقؿ لػو  ىػلؼ 

 .(42)وباستطاعتو التاثير عمى البيئة التي تحيط بو
فػػػالتامـ ياػػػل االلاة القػػػالرة عمػػػى تاىيػػػؿ  ػػػلرات االنسػػػاف فنيػػػًا  امػػػا فػػػي الملرسػػػة

والني بواسطتو تتغير ع  ة االنساف بالبيئة في سػايو لمكشػؼ عػف اسػرارىا و سػيطرتو 
. لػػنا (43)عمػػى موارلىػػا و اسػػتثمارىا مػػف اجػػؿ تػػوفير الرخػػا  االجتمػػاعي و اال تصػػالي

فػػو مسػػتواه النػػو الحػػل االلنػػى الػػني البػػل مػػف االىتمػػاـ بػػالتاميـ االبتػػلائي، و تحسػػينو ور 
اليستغنى عنو فػي اعػلال المػواطف المسػتنير الػني ياػرؼ كيػؼ يشػؽ طريقػو فػي الحيػاة 

وال ننسػػى اف كػػؿ اصػػ ح اجتمػػاعي و ا تصػػالي يبػػلأ بنشػػر التامػػيـ االبتػػلائي ،الامميػػة
نلػػػؾ اف الػػػتامـ فػػػي المجتمػػػو الاربػػػي بشػػػكؿ عػػػاـ يركػػػز عمػػػى المارفػػػة  ،(44)واصػػػ حو
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ة االسترجاعية و يجاػؿ الت ػوؽ فػي ىػنا المجػاؿ الطريػؽ لمحػراؾ االجتمػاعي مػف النظري
واال كػػػاف راسػػػبا وىكػػػنا  ،و مػػػف سػػػار بيػػػنا الطريػػػؽ سػػػمي ناجحػػػاً  ،خػػػ ؿ نظػػػاـ التامػػػيـ

يصبح تكافؤ ال رص في متاباة التاميـ حكرا عمى اولئؾ النيف يتميزوف بالسػيطرة عمػى 
لظؿ مجاالت لمحػراؾ االجتمػاعي وفػي نػواحي مجاالت المارفة النظرية، مما يمقى في ا

و تحػػت عبػػارة )االسػػتثمار فػػي االنسػػاف(   ػػزت  (45)تتطمبيػػا  طاعػػات التنميػػة و االنتػػاج
التربيػة الػػى مصػػاؼ راس المػػاؿ فػػي الامميػػة االنتاجيػػة، و كشػػ ت عػػف وجػػول تػػرابط بػػيف 

المت و ة عمى  حتى اصبح الاالـ المتقلـ ياتمل في منتجاتو الصناعية ،التنمية و التاميـ
الميارات التي يممكيا عماليا، بما في نلؾ  ػلراتيـ التنظيميػة و التػي ترجػو الػى التربيػة 

ال  ،. و  ػػرا ة متانيػػة لوا ػػو التامػػيـ فػػي محافظػػة ليػػػالى(46)و لػػيس راس المػػاؿ المتػػوافر
سيما في فترة التساينيات مف القرف الماضي تكشؼ لنا رسو  اكثرية الطمبة في الموال 

مية التي تتطمػ   ػلرات عقميػة عاليػة  ائمػة عمػى ال يػـ و االسػتياا ، و يػاتي عمػى الام
، و يبلو اف السب  في نلؾ ىو طابو الح ػظ (47)، ثـ الاموـالرياضياتراس ىنه الموال 

حتى الملارس الثانوية و التمقيف او البصـ الني ان رلت بو ايم  ملارسنا االبتلائية بؿ 
طمبػػة و م زميػػـ اال لليػػؿ عمػػى اعتمػػال ىػػنا االسػػمو  فػػي ، ومػػا كراسػػات الوالجاماػػات

 اكتسا  المارفة .
 :حث االطفبل ػلً كيفيخ الدفبع ػن جمتمؼهم -هـ

تػنيض االسػرة بميمػة حػث االبنػا  عمػى ضػرورة الػلفاع عػف المجتمػو وحمايتػػو 
مػػػف االخطػػػار و التحػػػليات، و ايقػػػاض عقػػػوليـ وضػػػمائرىـ وتاميػػػؽ المسػػػؤليات لػػػلييـ 

 ضػايا المجتمػو الوطنيػة، و تاميػؽ الشػاور الػوطني عنػل االبنػا  و تػوجييـ  لملفاع عف 
لمواجيػػة ال ػػتف و االنقسػػامات، و مضػػاىر التصػػلع التػػي  ػػل يشػػيلىا المجتمػػو، وخمػػؽ 

، كمػا تقػـو (48)حالة  مف التماسؾ التي تقوي اركاف المجتمو وتمكنو مػف تحقيػؽ اىلافػو
ارسػات ال وضػوية والتصػلي ليػا و محاربتيػا االسرة بتاميـ االبنا  رفض األفكػار و المم

. (49)وحالػػة كيػػنه تجاػػؿ اعػػلا  المجتمػػو يخ قػػوف فػػي تحقيػػؽ اىػػلافيـ الشػػريرة و الخبيثػػة
 ،و ل اثبتت اللراسات الاممية اف التاميـ السياسي لمط ؿ االمريكي يبلأ مف السف الثالثػة
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 بػؿ  ،يػا السياسػيفيو يرتبط عاط يا برمػوز بمػله وصػور نظام ،اي  بؿ لخولو الملرسة
فيػػو فػػي مسػػتيؿ حياتػػو يابػػر عػػف اعجابػػو بتمػػؾ  ،الراكػػو لماػػالـ السياسػػي بو ػػت طويػػؿ

وباػػل بمويػػو سػػف الثامنػػة  ،وياقػػ  نلػػؾ تامقػػو برمػػوز السػػمطة الاامػػة ،االشػػيا  المحميػػة
وىكػنا  ،(50)عشر تزلال مارفتو بم اىيـ اكثر تجريػلًا كالتصػويت والليمقراطيػة والحكومػة

وتغمي  النزعة االجتماعية  ،ال رلية وترتقي ويوضح نلؾ خمؽ التااوف تتحسف االخ ؽ
. وخمػؽ التاػاوف يتطمػ   (انػا)عمػى الشػاور بػػ  (نحػف)والشػاور بػػ  ،عمى النزعة ال رليػة

ي الػى شػاور بوجػو  سػػلال وىػػنه الاقيػلة تػؤل ،شػاور عميػؽ بػاف ال ػرل نتيجػة لمجتماػو
. شػػلف  (انػػا)الطبياػػة عػػف الشػػاور بػػػ متػػلخر فػػي  (وسػػب  الشػػاور بػػػ )نحػػف ىػػنا الػػليف،

ويريػػل اف تكػػوف الػػلنيا كميػػا  ،المجتمػػو فػػي نلػػؾ شػػلف الط ػػؿ ال يشػػار بوجػػوله االبن سػػو
و ػػل اشػػتقوا مػػف )انػػا(  ،تػػلؿ عمػػى االشػػتراؾ (نحػػف)تػػلؿ عمػػى ال رليػػة و (. فػػػ )انػػا(51)لػػو

 (نحػػف)ولػػـ ينسػػبوا الػػى  ،واالسػػتئثار بمصػػالحيا الشخصػػية ،االنانيػػة بمانػػى حػػ  الػػنات
. و ػل كشػ ت لنػا اللراسػة الميلانيػة فػي (52)لملاللة عمى الشخص وييػره (النحنية)فيقولوا 

وليسػت  ،محافظة ليػالى اف نسػبة عاليػة مػف االط ػاؿ ال يػؤثروف االخػريف عمػى ان سػيـ
 بؿ ال تشغميـ احلاث المجتمو . ،للييـ الشجاعة في  وؿ ما يريلونو

ميػػن مبػػال  التربيػػة الوطنيػػة واالجتماعيػػة امػػا الملرسػػة فانيػػا تقػػـو بتػػلريس الت 
فيػػي تامميػػـ مػػث  المثػػؿ الاميػػا كالليمقراطيػػة  ،باالضػػافة الػػى تلريسػػيـ القػػرا ة والكتابػػة

واعطائيـ المامومات التي مف شلنيا توسيو مشاعرىـ المبكرة والمرتبطة  ،وحكـ القانوف
ت المواطنػػة مثػػؿ ويبػػلأ االط ػػاؿ فػػي مرحمػػة المراىقػػة بتحمػػؿ باػػض واجبػػا ،(53)بػػالوطف

واالنتقػػاؿ مػػف لائػػرة االنػػا الضػػيقة الػػى الػػلائرة  ،التصػػويت والخلمػػة فػػي القػػوات المسػػمحة
 ،االجتماعيػػة االوسػػو والػػني يانػػي اسػػتياا  االفػػرال  لييكػػؿ وعمػػؿ النظػػاـ االجتمػػاعي

. كمػػا يقػػو عمػػى (54)والتسػػميـ بػػاف التصػػرؼ الجمػػاعي سػػبيؿ لحػػؿ المشػػك ت السياسػػية
ميػػـ وىػػو نشػػر االفكػػار والقػػيـ الوطنيػػة بػػيف الناشػػئة وترسػػيخيا فػػي  عػػاتؽ الملرسػػة لور

ويبقى اف توظؼ ىنه المبال   ،(55)ن وسيـ، وحثيـ عمى االلتزاـ بيا والتصرؼ بموجبيا
االجتماعية واالخ  ية في نظامنا التاميمي توظي ا موضوعيا مف اجػؿ خلمػة االىػلاؼ 

 .(56)وتحرير االنساف فكرا وارالة ،الوطنية
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 جحث الثبلثامل
 اسبليت التنشئخ االختمبػيخ يف االسسح واملدزسخ 

 لـفـد الطـخ ػنـبػيـمـتـسؤوليخ االخـوػالقتهب ثبمل
نتنػػػاوؿ فػػػي ىػػػنا المبحػػػث اسػػػالي  التنشػػػئة االجتماعيػػػة التػػػي تاتمػػػلىا االسػػػرة 

في تربية االبنا  وتلريبيـ عمى  يمة المسؤولية االجتماعية، سوا  كانت ىنه  ،والملرسة
مثاؿ عمى نلؾ علـ استطاعة االسرة عمى تلري  االط اؿ  ،سالي  ايجابية او سمبيةاال

عمػػى انمػػاط السػػموؾ المتطػػور وتمسػػكيا بالماػػايير والقػػيـ والتقاليػػل الباليػػة التػػي ال تسػػاير 
، مثػؿ ىػنه االسػرة تجيػؿ االسػالي  (57)مثؿ  ضية خروج المرأة لمامؿ ،تطورات الاصر

ىػػنه االسػػالي  التػػي تاتمػػل  الرعايػػة المكث ػػة  ،االط ػػاؿ الصػػحيحة والسػػميمة فػػي تنشػػئة
. وسػػػػنتناوليا بشػػػػئ مػػػػف (58)والم زمػػػػة المسػػػػتمرة ل بنػػػػا  اثنػػػػا  عمميػػػػة التػػػػلري  والػػػػتامـ

 :الت صيؿ في اسالي  التنشئة في االسرة والملرسة وىي كما يمي
 :االختمبػيخ االختمبػيخ يف االسسح و ػالقتهب ثبملسؤوليخ التنشئخ اسبليت  - أ

 ،عنػػلما تجيػػؿ االسػػرة الموازنػػة بػػيف اسػػالي  المػػيف و الشػػلة عنػػل تربيػػة االط ػػاؿ
وتبنييا استاماؿ مبلا الثوا  و الاقا  فػي التنشػئة وعػلـ امت كيػا الػرؤى السػميمة نحػو 

، (59)القػػيـ االيجابيػػة المطمػػو  زرعيػػا عنػػلىـ و القػػيـ المنحرفػػة لكػػي ال تكػػوف الاة لميػػلـ
ة الط ػؿ وتروضػو عمػى التقيػل االعمػى لاػالات المجتمػو مثؿ ىنه االسرة تقتػؿ  شخصػي

وبنػػا   ،مما يضػػطره الػػى االمتثػػاؿ ليػػا حتػػى ال يػػرفض مػػف  بػػؿ اسػػرتو،وتقاليػػله و  يمػػو
فيػػي تاا ػػ  االبتكػػار الػػني يقػػوـ بػػو و تكػػافئ المقبػػوؿ  ،شخصػيتو عمػػى صػػورة االخػػريف

ىتمػػػاـ بمػػػا يقولػػػو حتػػػى واف كػػػاف مبتػػػناًل . و ياػػػول منػػػن البلايػػػة عمػػػى اال ،مػػػف المجتمػػػو
االخػروف، و امػا رايػو فػ  ياػوؿ عميػو وال  يمػػة لػو، فتاممػو االسػرة اتقػاف فػف المسػػايرة و 
ارضا  االخريف، ولو تـ نلػؾ عمػى حسػا  حقو ػو المشػروعة، واف كػاف االخػروف عمػى 

، ثػـ تخضػو مومات جاىزة يالبا ما تكوف خاطئػةخطل و ىو عمى صوا ، واعطا ه ما
وال ينصػ  التركيػز عمػى الصػ ات  ،ـ اكبر منو سنًا الحتراميـ فقطاالسرة الط ؿ لمف ى
، لنا تبرز المشكمة مػف خػ ؿ رل بؿ عمى السف ك ضيمة بحل ناتياالشخصية المميزة لم 
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عػػػػػػلـ افسػػػػػػاح المجػػػػػػاؿ امػػػػػػاـ النشػػػػػػئ الطػػػػػػالو الظيػػػػػػار  لراتػػػػػػو ولتحمػػػػػػؿ المسػػػػػػؤوليات 
 .(60)االجتماعية

القػػائـ  ،عمييػػا اال  و المجتمػػو و بػػنلؾ يضػػيو الط ػػؿ فػػي االسػػرة التػػي ييػػيمف
و بيػػػنا تكػػػوف االسػػػرة شػػػليلة الوطػػػاة، ممػػػا يييػػػئ الط ػػػؿ الف يطيػػػو فػػػي  ،ويػػػةعمػػػى االب
و االعتمػػػال عمػػػى  ،و تنمػػػي فيػػػو االلتػػػوا  و االزلواجيػػػة ،ال اف يقػػػارع او ينػػػا ش ،شػػػبابو

متػػػاخرا فػػػي  ،الكبيػػػر فػػػي كػػػؿ شػػػئ واالىػػػـ مػػػف نلػػػؾ ىػػػو اف يكػػػوف الولػػػل مطياػػػًا مؤلبػػػاً 
واال فاالكثػػػػػار مػػػػػف االسػػػػػتيزا   ،مت و ػػػػػا عمػػػػػى اال ػػػػػراف ،طػػػػػ ع عمػػػػػى شػػػػػؤوف الحيػػػػػاةاال

فػػالقمو مػػف االسػػرة سػػببو شػػيوع  ،بشخصػػيتو ومقارنتػػو مػػو الغيػػر، و االلحػػاح عمػػى فشػػمو
االمر الني يؤلي الى احكػاـ  ،موا ؼ يير عق نية و خرافية في ص وؼ يالبية الناس

 .(61)رفضوف اي تغير اجتماعيسيطرة الوضو القائـ عمى الناس و جاميـ ي
لػػػنا يتوجػػػ  عمػػػى االسػػػرة تػػػلري  الط ػػػؿ عمػػػى االسػػػتق ؿ بػػػلال مػػػف الييمنػػػة و 

. و (62)الف نلؾ يقتؿ عنله اي اتجاه نحو االعتمال عمػى الػن س ،التسمط عمى تصرفاتو
وحرمانػػو  ،عمييػػا اف ال تتاجػػؿ نمػػوه   بػػؿ االواف و تحميمػػو مسػػؤليات ال تت ػػؽ و عمػػره

و افساح المجاؿ لو لما   ،ومف فرص النمو التلريجي السميـ ،الط ولة بنلؾ مف ساالة
، و عمػػػى االسػػػرة اف تكػػػوف عاللػػػة فػػػي مااممػػػة لابػػػث لوف تػػػنمر االبػػػا  و انزعػػػاجيـوا

فالجزا  الني تو او يج  اف يكوف  ائما عمى تقػلير موضػوعي لممو ػؼ ولػيس  ،الط ؿ
ا يرتكبػو الط ػؿ مػف اخطػا  واف تكػوف ماتللػة فػي التسػامح مػو مػ ،عمى اسػاس عػاط ي

 كما يج  اف يكوف التوجيو باالخطا  و تيا متامقا بالمو ؼ القائـ.
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 :ثبملسؤوليخ االختمبػيخ وػال قتهب املدزسخ يف االختمبػيخ التنشئخ اسبليت - ة
تمػػارس الملرسػػة احيانػػا اسػػالي  تربويػػة خاطئػػة ال تقػػؿ عػػف االسػػالي  الخاطئػػة 
التػػػي تنتيجيػػػا االسػػػرة، و مثػػػاؿ عمػػػى نلػػػؾ اسػػػالي  القيػػػر ال كػػػري المباشػػػر عػػػف طريػػػؽ 

و طو الطريؽ عمػى كػؿ محػاوالت التمميػن فػي مجػاؿ التسػاؤؿ والحػوار  (،التمقيف )البصـ
المؤسسػػات التربويػػة لوف فيػػـ الط ػػؿ لمػػا  فػػالتمقيف يشػػكؿ الاامػػؿ االسػػاس لمتامػػيـ لاخػػؿ

. و نتيجػػة نلػؾ تكػػوف لرجػات الطمبػػة المنخ ضػػة جػلا فػػي المػوال التػػي تحتػػاج (63)يلرسػو
وكما اشرنا الى نلؾ فيمػا  ،كمالة الرياضيات و مالة الاموـ ،الى  لرات عقمية و نكائية

 ،ا فػي الكتػ مضى، واحل اسػالي  ىػنا التمقػيف ىػو تقيػل الماممػيف بػالطرؽ التػي تامموىػ
و عػػلـ  ،بحسػػ  تجػػاربيـ اثنػػا  التػػلريس ،او اخػػنوىا مػػف ييػػرىـ مػػف ييػػر اف يكي وىػػا

كمػا اف ىنػاؾ الا  ػات  (64) لرتيـ عمى تقػويـ عقػؿ الط ػؿ و تقويػة ارالتػو و شخصػيتو
و  ،و المتمثمػػػة فػػي ع  ػػػة المػػلير بػػػالمامميف ،االسػػتبلالية التػػػي تاخػػن الشػػػكؿ الامػػولي

باالضافة الى  ،التي يالبا ما تتسـ باالىتماـ بالمظير لوف الجوىرالمامميف بالت مين و 
و فتػػور متاػػة الماممػػيف فػػي التامػػيـ لاخػػؿ  ،اشػػاعة الخػػوؼ بػػيف الت ميػػن اثنػػا  الػػلروس

وىنػػػػاؾ فػػػػي الطػػػػرؼ االخرالحريػػػػة المطمقػػػػة التػػػػي يمنحيػػػػا باػػػػض الماممػػػػيف  ،الصػػػػ وؼ
وحسػـ المشػاكؿ  ، ؼ التربويةلمت مين، و التي تصؿ الى حل ال وضى في مواجية الموا

. باالضػػػافة الػػى نلػػػؾ فػػػاف ىنالػػػؾ اسػػػالي  (65)،يػػة،كرل فاػػػؿ لمسػػػيطرة اللكتاتوريػػػةالتاميم
جػػالس االبػػا  خاطئػػة تتبايػػا باػػض  االسػػر  و المػػلارس مػػف لوف وعػػي منيمػػا، وىػػي م

وحتػػى واف  ،، وىػػنه المجػػالس ال تناقػػل بشػػكؿ مسػػتمر طػػواؿ السػػنة اللراسػػيةوالماممػػيف
فالملرسػة ال  ،يي ال تركز عمى المشػاكؿ الحقيقيػة التػي ياػاني منيػا االط ػاؿف ،اناقلت

تكتػػرث كثيػػرا ليػػنه المجػػالس، وكػػنلؾ االسػػرة ال ييميػػا متاباػػة ابنا ىػػا بشػػكؿ متواصػػؿ، 
. و التربيػػة الملرسػػية لكػػي (66)وكمػػا اظيػػرت نلػػؾ نتػػائ  اللراسػػة الميلانيػػة فػػي المحافظػػة

ط ػػػاؿ الممتحقػػػيف بالمراحػػػؿ التاميميػػػة، بحسػػػ  تثبػػػت جػػػلواىا البػػػل مػػػف مارفػػػة عػػػلل اال
ولرجػػة انتظػػاـ االط ػػاؿ فػػي عمميػػـ الملرسػػي، و  ،الشػػرائح الامريػػة التػػي ينتسػػبوف الييػػا

 .(67)طوؿ الملة التي يقضونيا، في الملارس ومراحؿ التاميـ التي يقضونيا
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عثػػرت عمػػى لراسػػة ميلانيػػة فػػي   مليريػػة تربيػػة محافظػػة ليػػالى حػػوؿ ظػػاىرة و 
اللراسي في التاميـ االبتلائي اعلت خ ؿ فترة الثمانينػات مػف القػرف الماضػي، التسر  

و  ل وجلت في ىنه اللراسة حقػائؽ كشػ ت لػي اف الظػروؼ الصػابة التػي كػاف الاػراؽ 
يمػر بيػػا السػيما فتػػرة حػػر  الثمػاني سػػنوات،  ػػل تركػت اثػػار واضػػحة عمػى تمكػػؤ انتظػػاـ 

ة اف عػػلل المتسػػربيف فػػي الريػػؼ اعمػػى منػػو االط ػػاؿ بالػػلواـ الملرسػػي، واظيػػرت اللراسػػ
( 1278-1271)وكػػػػػػاف مجمػػػػػػوع المتسػػػػػػربيف خػػػػػػ ؿ السػػػػػػنة اللراسػػػػػػية  ،فػػػػػػي الحضػػػػػػر

ئػػػػل. و اورلت اللراسػػػػة والتػػػػي ( عا178)( طالبامتسػػػػربا وعػػػػلل الاائػػػػليف مػػػػنيـ418)ىػػػػو
سػػػبة سػػػجمت فػػػي االعػػػواـ مامومػػػات تبػػػيف اف اعمػػػى ن 1278-1282مػػػف سػػػنة  حػػػللت

لراسة ايضا اف اكثػر الجيػات المسػاىمة فػي ارجػاع الت ميػن ( وبينت ال1273-1271)
اف اوليػا  امػورىـ كمػا بينػت اللراسػة الى مقاعلىـ اللراسية كانػت مػف خػ ؿ االتصػاؿ ب
جػػػاه الت ميػػػن، نحػػػو االعمػػػاؿ الحػػػرة، اىػػػـ االسػػػبا  التػػػي الت الػػػى ىػػػنا التسػػػر  ىػػػو ات

لمسػافات البايػلة التػي ، وتنقؿ االسر مف منطقػة الػى اخػرى، واوضاؼ الضبط االسري
ت مين و ضاؼ ت صؿ القرى المتناثرة عف الملرسة، وصاوبة الوصوؿ الييا مف  بؿ ال

خاصػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الري يػػػة، و ضػػػغط االسػػػرة عمػػػى االبنػػػا  لتػػػرؾ االلارات الملرسػػػية 
، وضػاؼ لور مى الامؿ في المحاصيؿ الزراعيػة ورعػي الحيوانػاتالملرسة واجبارىـ ع

. و  ػػل اثبتػػت لراسػػتنا الميلانيػػة اف (68)الماممػػيف فػػي متاباػػة المتسػػربيفو  مجػػالس االبػػا 
ىنػػػاؾ  صػػػػور فػػػػي متاباػػػػة االبػػػػا  ابنػػػػائيـ فػػػي الملرسػػػػة بشػػػػكؿ منػػػػتظـ ويبػػػػلو اف ىػػػػنه 
المشػػك ت ااتػػي اصػػابت التامػػيـ ياػػول كثيػػر مػػف اسػػبا  وجولىػػا الػػى تمػػؾ المناط ػػات 

ان تركػت  ،مانينػات القػرف الاشػريفث، ال سيما بال ابة التي مر بيا المجتمو الارا يالص
 .ة عمى التاميـ والتربية بشكؿ عاـتمؾ ال ترة اثارىا الواضح
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 املجحث الساثغ
 التحديبد التي تىاخه االسسح واملدزسخ 

 يف تؼميق املسؤوليخ االختمبػيخ ػند الطفل
يتناوؿ الباحث في ىنا المبحث ابرز التحػليات االجتماعيػة التػي تواجػو االسػرة 

تمػػؾ التحػػليات التػػي  ،رسػػة فػػي تنميػػة و تاميػػؽ المسػػؤولية االجتماعيػػة عنػػل الط ػػؿوالمل
وتظػػػافر  ،تربيػػػة تقػػػـو عمػػػى اسػػػاس التاػػػاوف،تايػػػؽ ىػػػاتيف الموسسػػػتيف فػػػي تربيػػػة الط ؿ
 :والتي يمكف تناوليا بالنقاط التالية ،الجيول مف اجؿ خلمة الجماعة والمجتمو

 :تدني الىػي االختمبػي - أ
الجتمػاعي متػلنيا فػي االسػرة فانيػا تكػوف ييػر  ػالرة عمػى حينما يكوف الػوعي ا

 ،والتمييز بيف ما ىو نافو وما ىو ضار ،يرس  يمة المسؤولية االجتماعية عنل الط ؿ
وال تامميػػـ مػػا ىيػػة  ،واالسػػرة فػػي ىػػنه الحالػػة تخمػػط مػػا بػػيف القػػيـ االيجابيػػة و السػػمبية

وعػلـ تمييػزىـ يقتػؿ  ،والواجبػات ممػا يجاميػـ ال يميػزوف بػيف الحقػوؽ ،الوارىـ الوظي يػة
وتولػػل نػػازع القسػػوة عنػػلىـ ممػػا يجاميػػـ ييػػر متكي ػػيف لممجتمػػو  ،احسػػاس الالالػػة فػػييـ

 ،.  فػػالوعي االجتمػػاعي لمط ػػؿ يحتػػاج الػػى مزيػػل مػػف الحريػػة ال رليػػة(69)ونػػا ميف عميػػو
ويبلو اف اسمو  التنشئة الصػاـر ىػو الػني ياػوؽ  ،التي تتيح لو فرص اكثر ل ستق ؿ

تابيػػػر الط ػػػؿ الصػػػريح عػػػف ن سػػػو، وتاويػػػػؽ بنػػػا  شخصػػػيتو، وتمكينػػػو مػػػف المشػػػػاركة 
وامر كينا يؤلي الى علـ  لرة الط ؿ عمى النقل والبنػا   ،االيجابية ال اعمة في المجتمو

ولينا يصبح الط ؿ خجوال وبائسا وعاجزًا  عف االخن والاطػا  مػو ا رانػو  .(70)واالبتكار
ويكػػوف  ،منطويػا عمػى ن سػو يجتػػر وساوسػو وىػو اجسػو ويكػػوف ،فػي الملرسػة والمجتمػو

كػنلؾ  .(71)يااني مف علـ الثقة في الن س ومف آ ـ الوحلة وتو و الخطر ، مقا حساسا
حينمػػا تؤكػػل  التربيػػة االسػػرية لمط ػػؿ عمػػى اف المشػػاكؿ االجتماعيػػة ىػػي فػػوؽ مسػػتوى 

بمػػػػغ مسػػػػتوى وعميػػػػو اف ينتظػػػػر حتػػػػى ي،الراكػػػػو ا ف وىػػػػي اكثػػػػر تاقيػػػػلا مػػػػف اف يلركيا
وينػػت  ىػػنا االسػػمو  عػػف حالػػة مػػف السػػخرية والشػػؾ فػػي كػػؿ شػػيى  مقػػوؿ او  ،الراكيػػا
ونتيجػػة نلػػؾ ىػػو تجػػافي الت كيػػر النا ػػل تغطيػػة  ،والشػػؾ فػػي جػػلوى كػػؿ مػػا يامػػـ ،مطبػػوع
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و  تحػػؿ روح الخضػػوع بػػلؿ روح اال تحػػاـ،. كمػػا يقضػػي المجتمػػو بػػاف (72)لماجػػز عنػػو
. ىػػػنا الاجػػػز الػػػني (73)التراجػػػو بػػػلؿ روح المبػػػالرة روح المكػػػر بػػػلؿ روح اال ػػػلاـ و روح

يشػػؿ الط ػػؿ وياطمػػو نػػابو مػػف حالػػة الاػػزؿ االجتمػػاعي والحرمػػاف الاػػاط ي الػػني يبقيػػو 
فالت اعػؿ الرمػزي واالحتضػاف االسػري  وعلـ تحويمو مف فرل الػى شػخص . ،عمى ت رله

تػػػػو النكائيػػػػة لت ايػػػػؿ  لرا ،يحػػػػوالف ال ػػػػرل الػػػػى انسػػػػاف بواسػػػػطة اسػػػػتخلاـ آليػػػػات التػػػػانيس
اف مػػف واجػػ   (74)واسػػتالالاتو االجتماعيػػة لكػػي ال يكػػوف متوحشػػا وخائ ػػا مػػف االخػػريف

وواجػػ   ،التربيػػة الملرسػػية تبنػػي وعيػػا جليػػلا لطبياػػة الط ػػؿ مػػف حيػػث ىػػو فػػرل متميػػز
وعػػلـ  ،مف ييػػر تاويػػؽ او تاطيػػؿ،وتمكينيػػا مػػف اكتمػػاؿ بزوييػػا ،التربيػػة رعايػػة فرليتػػو

وعػػػلـ التاكيػػػل عمػػػى مارفػػػة الحقػػػائؽ المنازلػػػة التػػػي ال ،نػػػل الط ؿوأل االصػػػالة ال كريػػػة ع
. ولكػػف اللراسػػات الامميػػة  تكشػػؼ لنػػا تػػاثير الملرسػػة الكبيػػر (75)تاطػػي ت سػػيرا تكامميػػا
خ  يػػػة شػػػي  مقػػػلس ال نلػػػؾ اف الط ػػػؿ يتصػػػور اف القاعػػػلة اال ،عمػػػى شخصػػػية ال ػػػرل

االخ  يػة مػف صػ ات تجامػو  ويتاػيف اف يشػار شػاورًا ناتيػًا بمػا لمقاعػلة تنتيؾ حرمتو،
. كمػػا تكشػػؼ التربيػػة (76)ولػػف تكػػوف الطاعػػة اخ  يػػة اال باحتراميػػا ،يخضػػو ليػػا طوعيػػا

وال مػػواطف انازالػػي  ،الملرسػية ايضػػا اف الط ػػؿ لػػيس مػػواطف عػالمي ينكػػر حقيقػػة وطنػػو
 ،بؿ مواطف واعي يلرؾ واجباتو الوطنيػة واالنسػانية ،يحتقر االوطاف االخرى ويبغضيا

اج  ماممي التربية الوطنية واالجتماعية اف يوجيوا الط ػؿ توجييػا انسػانيًا  ائمػا ومف و 
. وريـ كؿ نلػؾ نجػل (77)عمى اساس الحؽ والمساواة واالنسانية،عمى االئت ؼ والتااوف

وىنا امػر  ،اف باض المربيف يمجل لى زج الط ؿ في موا ؼ يضطرونو فييا الى الكن 
او انيػػـ يضػػيقوف عميػػو فػػي المبالغػػة فػػي تربيتػػو عمػػى  ،ال يت ػػؽ واصػػوؿ التربيػػة السػػميمة

وفػي كػؿ عبػارة يقوليػا ويصػروف  ،الصلؽ فيطمبوف منو الصلؽ فػي كػؿ كبيػرة وصػغيرة
. ونتيجػػة نلػػؾ يتحػػوؿ الط ػػؿ الػػى شػػخص مػػزلوج (78)مائة فػػي المائػػة،اف تكػػوف صػػال ة

و ػػل  ة،  والرسػػو  فػػي الملرسػػة االبتلائيػػالشخصػػية . ولليػػؿ  نلػػؾ كثػػرة حػػاالت التيػػر 
اف علل الت مين الراسػبيف  9331-9338كش ت لنا البيانات االحصائية لمااـ اللراسي 

( 0،180و ) ،كاف سػب  رسػوبيـ ال شػؿ فػي االمتحػاف (01،099منيـ ) 08،811بمغ 
( 1391وىناؾ اسبا  اخرى كانػت محصػمتيا ) ،كاف سب  الرسو  تجاوز اياـ الغيا 
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ان بمػػغ عػػللىـ  ،ف ت ميػػن الصػػؼ الخػػامس ابتػػلائي. كمػػا تبػػيف اف اكثػػر الراسػػبيف ىػػـ مػػ
 مػػػغ عػػػلل النػػػاجحوف التػػػاركوف. وب(08،811مػػػف مجمػػػوع الراسػػػبيف والبػػػالغ ) (13882)
( . وتبػيف اف اكثػر التػاركيف 9187)فقػل بمػغ عػللىـ ،. واما الراسبوف التػاركوف(9891)

( مػػػػف مجمػػػػوع عػػػػلل التػػػػاركيف 844وكػػػػاف عػػػػللىـ ) ،ىػػػػـ مػػػػف طمبػػػػة الصػػػػؼ الخػػػػامس
ويبػػػلو اف الصػػػؼ الخػػػامس مناطػػػؼ حاسػػػـ فػػػي حيػػػاة التمميػػػن فػػػي  .(79)(9181لبػػػالغ)وا

ف يػػو يتاػػرض التمميػػن الػػى مجموعػػة مػػف الػػلروس الجليػػلة كالحسػػا  ،المرحمػػة االبتلائية
اضػػافة الػػى المسػػتوى النػػوعي ليػػنه ،والتربيػػة الوطنية ،المتقػػلـ والامػػـو والمغػػة االنكميزيػػة

يكوف التمميػػػن ،ل اللراسػػػية الكثيػػػرة والمطالػػػ  الاليػػػلةالمػػػوال فػػػي الػػػتامـ وامػػػاـ ىػػػنه المػػػوا
 ،او تػرؾ الملرسػة نيائيػا،لنا يتاػرض الػى الرسػو  ،عاجزعف التكيؼ ومواجية كؿ نلؾ

 السيما انا كاف يير متجاو  مو ما يطم  منو مف واجبات لراسية .
 :تضبزة اجلمبػبد االختمبػيخ - ة

سػػؤولية االجتماعيػػة عنػػل مػػف اىػػـ الماضػػ ت التػػي تواجػػو االسػػرة فػػي تنميػػة الم
انتمػػػػا ىـ الػػػػى جماعػػػػات اجتماعيػػػػة  مختم ػػػػة كالمػػػػلارس وجماعػػػػات الماػػػػ ،  ،االبنػػػػا 

وكػػؿ جماعػػة تػػزول االبنػػا  بخبػػر وتجػػار  و مامومػػات  ،والجوامػػو والتجماػػات المحميػػة
فقػػل تركػػز االسػػرة عمػػى تربيػػة  ،تختمػػؼ عػػف تمػػؾ التػػي تػػزولىـ بيػػا الجماعػػات االخػػرى

ولكػػػف جماعػػػة الماػػػ ، او وسػػػائؿ االعػػػ ـ، او  ،لمسػػػؤولية عنػػػلىـابنائيػػػا عمػػػى انمػػػا  ا
فجماعػة الماػ   ػل تمنػي عنػلىـ القػيـ ال رليػة  ،المجتمو  ل تزولىـ بمامومات متنا ضة

فيحػلث التضػار  والتصػالـ بػيف  ػيـ االسػرة و ػيـ جماعػة  ،وىنا خػ ؼ مػا تريػل االسػرة
نػػا  وعػػلـ  ػػلرتيا عمػػى بنػػا  والػػني يػػؤلي بػػلوره الػػى تصػػلع الشخصػػية عنػػل االب ،الماػػ 

ويبػرز  ،. وىنا التنا ض يقول الى بمورة النزعة ال رلية و االنانية عنل الط ؿ(80)المجتمو
 ،حينمػػػا تنمػػػي اعتمػػػال ال ػػػرل الكمػػػي عمييػػػا وانلماجػػػو فييػػػا ،نلػػؾ جميػػػا فػػػي سػػػياؽ االسػػػرة

ولػيس  وبالتالي يتولل مف خ ؿ نلؾ الشاور باف مسؤوليتو االساسية ىي اتجاه االسػرة 
وفػػي الحػػاالت التػػي يوجػػل فييػػا تنػػا ض بػػيف المطالػػ  االسػػرية،  ،نحػػو المجتمػػو االكبػػر
كمػػا ويظيػػػر التضػػار  بػػػيف  ،(81)تتغمػػػ  ك ػػة المطالػػػ  االسػػرية ،والمطالػػ  المجتمايػػة
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فانػػلما  ،ان يحػػلث صػػراع فػػي الواره ،مطالػػ  الجماعػػات االجتماعيػػة  فػػي الوار ال ػػرل
الني يشغؿ الوارا مختم ة القياـ بميػاـ وواجبػات فػي  تطم  الجماعات  مف ال رل الواحل

 ،وال رل ال يستطيو القياـ بنلؾ لمتضػار  بػيف االو ػات او محلوليػة  لراتػو ،ن س الو ت
. ويؤكػػل الػػلكتور (82)وىنػػا يقػػـو ال ػػرل بتن يػػن مػػا تريػػله منػػو جماعػػة  واحػػلة كاالسػػرة مػػث 

المجتمػػو ىػػي التػػي تقػػول الػػى عمػػي الػػورلي عمػػى اف االنظمػػة المتنا ضػػة مػػف القػػيـ فػػي 
فالنػػاس انا تاممػػوا مػػث  عميػػا منا ضػػة لمػػا اعتػػالو ا عميػػو مػػف  ،تنػػا ض شخصػػية ال ػػرل

فػػػانيـ  يحمقػػػوف فػػػي مػػػواعظيـ تحميقػػػا مثاليػػػا عاليػػػا بينمػػػا ىػػػـ فػػػي وا ػػػو ،اخػػػ ؽ وعالات
 .(83)حياتيـ عمى ضل نلؾ

رسػػػػػة ، وىمػػػػػا )المليواجػػػػػو ال ػػػػػرل فػػػػػي حياتػػػػػو محطتػػػػػيف باالضػػػػػافة الػػػػػى االسػػػػػرة
وفي المحطة الثانية  ،( ولكؿ منيا احكاـ وماايير تختمؼ عف االخرىوالجماعة الامرية

وىػػػي الملرسػػػة يحػػػؿ ال ػػػرل فييػػػا فتػػػرة زمنيػػػة طويمػػػة يكتسػػػ  فييػػػا الاليػػػل مػػػف االحكػػػاـ 
وجماعتػػو الامريػػة و ػػل ال يجػػلىا فػػي الجماعػػات   ،والماػػايير التػػي ال يجػػلىا فػػي اسػػرتو

االسػػرة مػػث   ػػل يمنػػو الط ػػؿ اف يتحػػلث مػػو والػػله وىػػو  . ف ػػي(84)االجتماعيػػة االخػػرى
وعميػػػػو اف يسػػػػمو مػػػػا يقػػػػاؿ لػػػػو لوف  ،و يحػػػػـر عميػػػػو اف يواجػػػػو مشػػػػاكمو بم ػػػػرله،جػػػػالس

ىػػػػػنا  ،فاألسػػػػػمو  االسػػػػػري انف يتاػػػػػارض مػػػػػو مػػػػػا تطمبػػػػػو الحيػػػػػاة الملرسػػػػػية ،اعتػػػػػراض
 .(85)التاارض بيف االسرة والملرسة مف الصا  اف يؤلي الى تنشئة سوية لمط ؿ

 -تغليت املصلحخ الراتيخ ػلً املصلحخ اجلمبػيخ : - ج
تمػػؾ  ،تواجػػو االسػػرة مشػػكمة تغميػػ  المصػػمحة الناتيػػة عمػػى المصػػمحة الجماعيػػة

المشػػػكمة التػػػي تػػػؤلي باالسػػػرة الػػػى فشػػػميا فػػػي تػػػلري  الط ػػػؿ عمػػػى فيػػػـ اىميػػػة الػػػروح 
فمػػػا مػػػف عمػػػؿ  ،وفػػػف التاامػػػؿ مػػػو االخػػػريف، والامػػػؿ كاضػػػو ضػػػمف فريػػػؽ ،الجماعيػػػة
يتضػػمف تظػػافر الجيػػول التػػي  ،ي انجػػز اال وكػػاف نتػػاج مجيػػول تنظيمػػي جمػػاعيحضػػار 

يبػػنليا فريػػؽ مػػف االفػػرال يسػػاىـ كػػؿ مػػنيـ بػػلوره فػػي ايصػػاؿ الامػػؿ الػػى شػػكمو النيػػائي، 
والتاامػػػؿ مػػػو فريػػػؽ يتطمػػػ  المرونػػػة والس سػػػة وروح المسػػػؤولية والموضػػػوعية، ضػػػمف 

وفشػػػؿ االسػػػرة يكمػػػف ايضػػػا فػػػي  اطػػػار احتػػػراـ مختمػػػؼ افػػػرال ال ريػػػؽ لباضػػػـ الػػػباض .
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وعػلـ ا لامػو اال فػي حػاالت  ،ىرو  ال رل مف تحمؿ المسؤولية نظػرا لخوفػو مػف ال شػؿ
نػػالرة عمػػى لراسػػة فشػػمو لراسػػة موضػػوعية تمكنػػو مػػف مارفػػة االسػػبا  والػػلوافو الحقيقيػػة 

مػػػو الامػػػـ بػػػاف لراسػػػة ال شػػػؿ لراسػػػة موضػػػوعية تاػػػل بلايػػػة  ،التػػػي الت بػػػو الػػػى ال شػػػؿ
 .(86)النجاح

وكمػا تواجػػو االسػػرة مشػػكمة المصػػالح الناتيػة عنػػل االط ػػاؿ تواجػػو الملرسػػة ىػػنه 
ان توجييـ نحو تامـ تاري  مجتمايـ  ،المشكمة ولنلؾ فانيا تحاوؿ تاميميـ ثقافة وطنية

وتشػػجايـ عمػػى التغنػػي بػػالوطف مػػف اجػػؿ انمػػا  الػػروح  ،وتراثػػو ال كػػري وطر ػػو الشػػابية
، وتنميػػػة القػػػيـ االصػػػيمة كااليثػػػار (87) رليػػػة واالنازاليػػػةالجماعيػػػة عنػػػلىـ ونبػػػن الػػػروح ال

وتحمػػػؿ المسػػػؤولية والتواضػػػو واالخػػػ ص فػػػي الامػػػؿ، ومحاربػػػة القػػػيـ السػػػمبية الضػػػارة 
. بيػل اف (88)كاالنانية وح  النات وضاؼ الشػاور بالمسػؤولية تجػاه الامػؿ االجتمػاعي

حية يػلت امػورا تنتمػي الػى وا و حياة االفرال يكشؼ اف القيـ االيجابيػة كااليثػار والتضػ
وفي سبيؿ الخ ص الناتي يمجا االفرال الى وسػائؿ شػتى  ،عالـ الكت  وساحات التاميـ
مف انتيازيػػة الػػى زل ػػى الػػى خػػلاع الػػى تحايػػؿ الػػى تنػػافس ،ال تحكميػػا ماػػايير اخ  يػػة

 ،مقيػػػت، الػػػى ييرىػػػا مػػػف الموا ػػػؼ التػػػي يريػػػل ال ػػػرل اف يحصػػػؿ منيػػػا او يصػػػطال فييػػػا
المو ػػػو الػػػني يجػػػل المػػػر  فيػػػو اثنػػػا  الم اوضػػػة بػػػيف مصػػػمحتو الناتيػػػة  وحسػػػ  ظػػػروؼ

 (. وواجػػ  التربيػػة الملرسػػية ىنػػا اخػػراج الط ػػؿ مػػف لائػػرة )االنػػا(89)ومصػػمحة المجمػػوع
والتػػي تانػػي زيػػالة فػػي اسػػتياابو لييكػػؿ وعمػػؿ  ،الضػػيقة الػػى الػػلائرة االجتماعيػػة االوسػػو

والتسػػػميـ بػػػاف  ،جتماعيػػػة المكونػػػة لػػػوالنظػػػاـ االجتمػػػاعي ككػػػؿ وع  تػػػو بالمؤسسػػػات اال
واف ظيػػػور ىػػػنه النزعػػػة لػػػلى  ،التصػػػرؼ الجمػػػاعي سػػػبيؿ لحػػػؿ المشػػػك ت االجتماعيػػػة

 .(90)االفرال امر حيوي في تخطيط السياسة
 ،مف اسبا  سيطرة النػوازع ال رليػة والجماعيػة شػيوع مظػاىر التحضػر والتنميػة

لمجتماػات المحميػة والمؤسسػات ىنه المظاىر التي تصلع وحػلة ا ،والتحليث والتصنيو
وتوسػػػػو اليػػػػوه الحضػػػػارية بػػػػيف الاػػػػامميف المػػػػالي   ،وت كػػػػؾ القػػػػيـ والممارسػػػػات السػػػػموكية

ممػػا يػػؤلي الػػى تحويػػؿ  ،وىػػنه المظػػاىر تضػػاؼ وسػػائؿ الضػػبط االجتمػػاعي ،والمثػػالي
ممػا  ،(91)وان اػاليـ ومنضػبط الػى سػموؾ متسػي  ومن مػت سموؾ الط ؿ مف سػموؾ ممتػز 

436 

 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 السنة األولى ( 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن

دور المؤسسات التربوية في 
 تنمية المسؤولية االجتماعية

وامػػر كيػػنا يجاػػؿ مػػف الصػػا   ،فػػي مسػػيرة المجتمػػو ونيوضػػو وتقلمػػو يػػؤثر نلػػؾ سػػمبا
عمػػػػػى االسػػػػػرة والملرسػػػػػة زرع  ػػػػػيـ المسػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػة عنػػػػػل االبنػػػػػا  وتنميتيػػػػػا فػػػػػي 

 شخصيتيـ .
 املجحث اخلبمس

 نتبئح الدزاسخ امليدانيخ
  اظهرت نت ئج الدراس  الميداني  الحق ئق الت لي 

ة و الملرسػػػة عمػػػى تسػػػميح الط ػػػؿ بػػػالوعي ىنػػػاؾ ضػػػاؼ و صػػػور فػػػي  ػػػلرة االسػػػر  -1
واالىتمػاـ بالجماعػة  ،االجتماعي مف حيث االيماف بقيـ المسػؤولية والثقػة بػالن س

واالعتػػػػػراؼ  ،والمجتمػػػػػو عمػػػػػى حسػػػػػا  ن سػػػػػو واسػػػػػرتو والتاػػػػػاوف مػػػػػو االصػػػػػل ا 
 بالتقصير انا و و منو .

ف اف ىنػاؾ عػلـ فقػل تبػي ،اما فيمػا يتامػؽ بتربيػة الط ػؿ وتنميػة سػموكو االجتمػاعي -9
كما اف ىنػاؾ مػف االط ػاؿ  ،حضور لباض االط اؿ في الملرسة بشكؿ متواصؿ

وىنػػاؾ تقصػػير مػػف  بػػؿ باػػض االبػػا  فػػي ، مػف يسػػاعل والليػػو باػػل الػػلواـ الرسػػمي
وبينػػػػػت النتػػػػػائ  اف باػػػػػض االط ػػػػػاؿ يابثػػػػػوف بػػػػػلفاترىـ  ،زيػػػػػارة الملرسػػػػػة بانتظػػػػػاـ

 ولوازميـ الملرسية .
اظيػػرت النتػػائ  اف  ،يـ والتػػلري  عمػػى االعتمػػال عمػػى الػػن سامػػا مػػف ناحيػػة التامػػ -0

كمػػا اف اكثػػر  ،باػػض االط ػػاؿ ييػػر مػػواظبيف عمػػى الػػلواـ بشػػكؿ متواصػػؿ وفاػػاؿ
 .اتملوف عمى ان سيـ في حؿ مشاكميـاالط اؿ ال ي

اف باػػػػض االط ػػػػاؿ ال يتاػػػػاونوف كثيػػػػرا فػػػػي تقػػػػليـ الخػػػػلمات لممجتمػػػػو، فالمبػػػػالرة  -4
كمػػػا اف ىنػػػاؾ ضػػػاؼ فػػػي  ،الاػػػاـ تكػػػال تكػػػوف متلنيػػػة بالامػػػؿ مػػػف اجػػػؿ الصػػػالح

 وباضيـ ال يؤلي ما يطم  منو بانلفاع عالي . ،استالال االط اؿ لخلمة الناس
فيػػػـ ال  ،ىنػػػاؾ  صػػػور لػػػلى باػػػض االط ػػػاؿ فيمػػػا يتامػػػؽ بالػػػلفاع عػػػف المجتمػػػو -8

وليس لػلى باضػيـ الشػجاعة الكافيػة  ،يكترثوف كثيرا بايثار االخريف عمى ان سيـ
 كما اف احلاث المجتمو ال تشغميـ كثيرا . ، وؿ ما يريل بصراحة ووضوح في

 :التىصيبد - ة
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توعيػػػة االسػػػرة والملرسػػػة عمػػػى كي يػػػة يػػػرس الػػػوعي االجتمػػػاعي ل ط ػػػاؿ ليكونػػػوا  -1
 ملركيف لممسؤوليات و المياـ الجسيمة التي  تناط بيـ في المستقبؿ .

ربويػػة ايجابيػػة  ائمػػة عماػػل لموازنػػة ارشػػال االسػػرة و الملرسػػة عمػػى انتيػػاج اسػػالي  ت -9
ويػػػرس القػػػيـ االيجابيػػػة فػػػي شخصػػػيات االط ػػػاؿ و االىتمػػػاـ  ،بػػػيف المػػػيف والشػػػلة

 باالنجازات واالبتكارات التي يقلمونيا.
ضػػػػرورة توحيػػػػل الجماعػػػػات االجتماعيػػػػة مبالئيػػػػا و يميػػػػا الخاصػػػػة  بتنميػػػػة  يمػػػػة  -0

 المسؤولية االجتماعية عنل االط اؿ .
 ،سػػػػرة والملرسػػػػة عمػػػػى ضػػػػرورة االلتػػػػزاـ بالجوانػػػػ  الجماعيػػػػة والتااونيػػػػةتوجيػػػػو اال -4

بحيػػػث يكػػػوف الػػػلافو ىػػػو الامػػػؿ  ،وتجنػػػ  النزعػػػات االنانيػػػة والمصػػػمحية والن ايػػػة
 لمصمحة المجموع .

ضػػرورة  يػػاـ وسػػائؿ االعػػ ـ بتوجيػػو المػػربيف عمػػى االىتمػػاـ باالط ػػاؿ وتنشػػػئتيـ  -8
 الح الناتية .عمى تغمي  المصالح الوطنية عمى المص

حث االسرة والملرسة عمى تربية االط اؿ عمى ح  الوطف والتامؽ بو والنول عف  -1
 حياضو بالقوؿ وال اؿ .

ضرورة  ياـ االسرة والملرسة باشػراؾ االط ػاؿ بامميػات تسػاعلىـ عمػى تامػـ القػيـ  -8
 االجتماعية والاالات السموكية االيجابية التي تت ؽ مو  يـ المجتمو .

ث االسرة والملرسػة عمػى تػلري  االط ػاؿ عمػى كي يػة تقػليـ الخػلمات واالعمػاؿ ح -7
لممجتمػػػػو مػػػػف خػػػػ ؿ حصػػػػوليـ عمػػػػى الشػػػػيالات التػػػػي تػػػػؤىميـ لخلمػػػػة المجتمػػػػو 

 وتلريبيـ عمى كي ية زيالة االنتاج .
 يػػاـ االسػػرة والملرسػػة بتبصػػير االط ػػاؿ بػػالظروؼ االجتماعيػػة الصػػابة التػػي يمػػر  -2

تصػػلي ليػػا وتطويػػؽ اثارىػػا وتامميػػـ اف وحػػلة المجتمػػو وتااونػػو ، والتمػػوبيػػا المج
 ىما السبي ف القويماف لمواجية كؿ االخطار التي يتارض ليا المجتمو .
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رضػػػا، محمػػػل جػػػوال )ل(، الاػػػر  والتربيػػػة والحضػػػارة، مركػػػز لراسػػػات الوحػػػلة الاربيػػػة،  (24)
 .909، ص 1278بيروت، 

 .111 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص  (25)

 نصػػػػار، كرسػػػػتيف )ل(، موا ػػػػؼ االسػػػػرة الاربيػػػػة مػػػػف اضػػػػطرا  الط ػػػػؿ، مصػػػػلر سػػػػابؽ (26)
 .198ص

 .19الامر، ماف خميؿ )ل(، عمـ اجتماع االسرة، مصلر سابؽ، ص  (27)

 . 99فرح، محمل سايل )ل(، الط ولة والثقافة والمجتمو، مصلر سابؽ، ص  (28)

ي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة، الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػ (29)
 .88مصلر سابؽ، ص

 .11 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ  تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص  (30)

عبػػػل الوىػػػا ، محمػػػل سػػػايل، لراسػػػة باػػػض مشػػػك ت االط ػػػاؿ، مطباػػػة شػػػ يؽ، بغػػػلال،  (31)
 .8، ص1288

ابمس، جػػػرجس، مػػػ ؾ، مشػػػاكؿ الصػػػحة الن سػػػية ل ط ػػػاؿ، الػػػلار الاربيػػػة لمكتػػػا ، طػػػر  (32)
 .8، ص1278
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 . 89فرح، محمل سايل )ل(، الط ولة والثقافة والمجتمو، مصلر سابؽ، ص  (33)

الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة،  (34)
 .88مصلر سابؽ، ص

 .121-128سرحاف، منيرالمرسي، في اجتماعيات التربية، مصلر سابؽ ص  (35)

 . 9337-9338حافظة ليالى،  سـ التخطيط و االحصا ، لمااـ مليرية م (36)

 .128سرحاف، منيرالمرسي، في اجتماعيات التربية، مصلر سابؽ ص  (37)

 .941)ل(، مستقبؿ التربية في الاالـ الاربي، مصلر سابؽ، ص  جميؿ صميبا، (38)

سػػػػكنلرية، عمػػػػار، حامػػػػل )ل(، فػػػػي بنػػػػا  االنسػػػػاف الاربػػػػي، لار المارفػػػػة الجامايػػػػة، اال (39)
 .998، ص1277

الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة،  (40)
 .81مصلر سابؽ، ص

نصػػػػار، كرسػػػػتيف )ل(، موا ػػػػؼ االسػػػػرة الاربيػػػػة مػػػػف اضػػػػطرا  الط ػػػػؿ، مصػػػػلر سػػػػابؽ  (41)
 .109ص

 .127 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ  تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص  (42)

 .979رحاف، منيرالمرسي، في اجتماعيات التربية، مصلر سابؽ ص س (43)

 .940)ل(، مستقبؿ التربية في الاالـ الاربي، مصلر سابؽ، ص  جميؿ صميبا، (44)

 .992عمار، حامل )ل(، في بنا  االنساف الاربي، مصلر سابؽ، ص (45)

 .948رضا، محمل جوال )ل(، الار  والتربية والحضارة، مصلر سابؽ، ص (46)

 مليرية محافظة ليالى،  سـ التخطيط و االحصا  . (47)

الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة،  (48)
 .81مصلر سابؽ، ص

الحسػػػػػف، احسػػػػػاف محمػػػػػل )ل(، عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع السياسػػػػػي، مطػػػػػابو جاماػػػػػة الموصػػػػػؿ،  (49)
 .907، ص1274الموصؿ، 

ل(، لراسات في عمـ االجتماع السياسي، مكتبػة نيضػة الشػرؽ، الجوىري، عبل اليالي ) (50)
 . 49، ص1278القاىرة، 

 .038، مصلر سابؽ، ص 8اميف، احمل)ل(، فيض الخاطر، ج  (51)
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 .97، ص2ن س المصلر السابؽ، ج  (52)

 .14 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ  تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص (53)

فػػػػي عمػػػػـ االجتمػػػػاع السياسػػػػي، مصػػػػلر سػػػػابؽ، الجػػػػوىري، عبػػػػل اليػػػػالي )ل(، لراسػػػػات  (54)
 .40ص

 .992الحسف، احساف محمل )ل(، عمـ االجتماع السياسي، مصلر سابؽ، ص (55)

 .984عمار، حامل )ل(، في بنا  االنساف الاربي، مصلر سابؽ، ص (56)

 .13 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ  تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص  (57)

ر االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة، الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لو  (58)
 .88مصلر سابؽ، ص

 ن س المصلر السابؽ. (59)

نصػػػػار، كرسػػػػتيف )ل(، موا ػػػػؼ االسػػػػرة الاربيػػػػة مػػػػف اضػػػػطرا  الط ػػػػؿ، مصػػػػلر سػػػػابؽ  (60)
 .199ص

شػػرابي، ىشػػاـ )ل(، النظػػاـ االبػػوي و اشػػكالية تخمػػؼ المجتمػػو الاربػػي، مركػػز لراسػػات  (61)
 .13، ص 1221بيروت،  الوحلة الاربية،

 . 998فرح، محمل سايل )ل(، الط ولة والثقافة والمجتمو، مصلر سابؽ، ص  (62)

نصػػػار، كرسػػػتيف )ل(، موا ػػػؼ االسػػػرة الاربيػػػة مػػػف اضػػػطرا  الط ػػػؿ، مصػػػلر سػػػابؽ،  (63)
 .191ص

 .438مستقبؿ التربية في الاالـ الاربي، مصلر سابؽ، ص  )ل(، جميؿ صميبا، (64)

 .938مرسي، في اجتماعيات التربية، مصلر سابؽ، ص سرحاف، منيرال (65)

 .991ن س المصلر السابؽ، ص  (66)

 .948رضا، محمل جوال )ل(، الار  والتربية والحضارة، مصلر سابؽ، ص  (67)

خمػػاس، عمػػي، وجػػوال، عبػػل الجبػػار، ظػػاىرة التسػػر  فػػي التامػػيـ االبتػػلائي فػػي محافظػػة  (68)
 .  4-0، ص 1278ى، ليالى، المليرية الاامة لتربية  ليال

الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة،  (69)
 .84مصلر سابؽ، ص

 .13 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ  تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص  (70)
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 .89جرجس، م ؾ، مشاكؿ الصحة الن سية ل ط اؿ، مصلر سابؽ، ص (71)

 .908لار  والتربية والحضارة، مصلر سابؽ،  ص رضا، محمل جوال )ل(، ا (72)

 .118عمار، حامل )ل(، في بنا  االنساف الاربي، مصلر سابؽ، ص (73)

 .78الامر، ماف خميؿ )ل(، عمـ اجتماع االسرة، مصلر سابؽ، ص  (74)

 .900ص  رضا، محمل جوال )ل(، الار  والتربية والحضارة، مصلر سابؽ، (75)

 . 111الط ولة والثقافة والمجتمو، مصلر سابؽ، ص فرح، محمل سايل )ل(،  (76)

 .18صميبا، جميؿ )ل(، مستقبؿ التربية في الاالـ الاربي، مصلر سابؽ، ص  (77)

 .81جرجس، م ؾ، مشاكؿ الصحة الن سية ل ط اؿ، مصلر سابؽ، ص (78)

-9338مليريػػة محافظػػة ليػػالى،  سػػـ التخطػػيط و االحصػػا ، احصػػا ات تربويػػة لماػػاـ  (79)
9331 . 

الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة،  (80)
 .82مصلر سابؽ، ص

 .111عمار، حامل )ل(، في بنا  االنساف الاربي، مصلر سابؽ، ص (81)

الحسػػف، احسػػاف محمػػل )ل(، النظريػػات االجتماعيػػة المااصػػرة، مطباػػة الرسػػائؿ، بغػػلال،  (82)
 .110، ص 9338

رلي، عمػػي )ل(، لراسػػة فػػي طبياػػة المجتمػػو الارا ػػي، ال يوجػػل تػػاري   ومكػػاف نشػػر، الػػو  (83)
 . 920ص 

 .101الامر، ماف خميؿ )ل(، عمـ اجتماع االسرة، مصلر سابؽ، ص  (84)

 .00 ناوي، ىلى)ل(، الط ؿ  تنشئتو وحاجاتو، مصلر سابؽ، ص  (85)

ط ػػػػؿ، مصػػػػلر سػػػػابؽ نصػػػػار، كرسػػػػتيف )ل(، موا ػػػػؼ االسػػػػرة الاربيػػػػة مػػػػف اضػػػػطرا  ال (86)
 .104ص

 .191الامر، ماف خميؿ )ل(، عمـ اجتماع االسرة، مصلر سابؽ، ص  (87)

 .908الحسف، احساف محمل )ل(، عمـ االجتماع السياسي، مصلر سابؽ، ص (88)

 .97عمار، حامل )ل(، في بنا  االنساف الاربي، مصلر سابؽ، ص (89)

تمػػػػاع السياسػػػػي، مصػػػػلر سػػػػابؽ، الجػػػػوىري، عبػػػػل اليػػػػالي )ل(، لراسػػػػات فػػػػي عمػػػػـ االج (90)
 .44ص

الحسػػػػف، احسػػػػاف محمػػػػل )ل(، لور االسػػػػرة الاربيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة،  (91)
 .82مصلر سابؽ، ص



444 
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  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 اجملتًغ وتنظٍى تنًٍة يف االجتًاػً األخصائً دور
ــي   م.م ــد الم رجـــ ــف محمـــ ــد عهداللـــ                                                                 محمـــ

 ن
ــو    ــةجامعـــــة كركـــ ــة                       كليـــ  الترهيـــ

 ن
 األول انفصم

 نهبحث انؼهًٍة وادلصطهحات اننظري اإلطار
 -:اننظري راإلطا:أوالا 

 :انبحث يشكهة -1

 ومرر    والمستشررنري  الخبرررا  مرر  عرردد الرر  والبحثيرر  االداريرر  مؤسسررنت ن تفتقررر
 خرل  مر  الم مر  ب رذ  للقيرن  تردرب الذي( االجتمنعي الم ظ ) االجتمنعي االخصنئي

 المؤسسرنت ت ظي  مسؤولي  عنتقه عل  تقع حيث،  والميدا ي  ال ظري  بنلم نرات تغذيته
 االمررر تطلررب واذا والمشررورة ال صرر  وتقرردي  االرا  ابردا  خررل  مرر  ت ميت ررن لرر ع والعمر 
 هرذا لردور الف ر  عرد  الر  بنالضرنة ،  حل رن المرراد المشرلل  تت نو  دراسنت بنعداد يقو 

 الترري واالملن يررنت بنلم ررنرت االداريرري  القررندة ثقرر  ضررع  ةرري السرربب يلررو  وقررد المرر ظ 
 . يقدم ن ا  يجب التي او يمتلل ن

 االجتمنعير  الخدمر  مجن  ةي المتخصص االجتمنعي للخصنئي يمل  حيث
 المحلرري المجتمررع او المؤسسررنت ت ظرري  علرر  االداريرري  القررندة مررع وبنلتعررنو  يسررنعد ا 

 تحقير  ةري يسر   بمرن المجتمرع يعن ي رن التري المشرللت مواج ر  ولرذل  ةيه يعم  الذي
 .المجتمع ل ذا وال مو الفنعلي  م  قدر البر

 :انبحث أهًٍة -2
 -:يأتي فيما البحث اىمية تكمن
 مسررنعدة ةرري االجتمررنعي االخصرنئي يؤديرره ا  يملرر  الررذي الردور الرر  اال تبررن  لفرت -1

 . والتقد  ال مو عل  المجتمع
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 .وت ميته المجتمع ت ظي  مجن  ةي يمتلل ن التي والقنبلينت بنلم نرات التعري  -2

 االخصرنئي وم رنرات خبررات مر  المحلي والمجتمع االداريي  القندة استفندة املن ي  -3
 .وت ظيمه المجتمع ت مي  ةي واستثمنرهن االجتمنعي

 :انبحث هذف -3
 :الى البحث ييدف

 ةررري تأثيرهررن ومررد  االجتمررنعي االخصررنئي يمنرسرر ن الترري الفعنليررنت علرر  التعررر  -1
 .ةي المجنالت االقتصندي  واالجتمنعي  المجتمع وت ظي  ت مي 

 .ةيه يعم  الذي للمجتمع والتقد  ال مو تحقي  ةي تمنعياالج االخصنئي دور بين  -2
 :انؼهًٍة ادلصطهحات:ثانٍاا 

 :Roleانذور -1
 .(1)االجتمنعي المرلز العب أو شنغ  م  المتوقع السلو  هو الدور

، االجتمررنعي المرلررز شررنغ  مرر  المتوقررع التصررر  أو السررلو  بنلرردور ويقصررد
 المتوقعرر  التصرررةنت أي االجتمررنعي الرردور طبيعرر  يحرردد الررذي هررو االجتمررنعي ةررنلمرلز

 .(2)االجتمنعي لمرلز  إشغنله بعد الفرد ب ن يقو  التي والفعنلينت ال شنطنت أو
 يشررغ  الررذي الفرررد مرر  المتوقررع السررلو  بأ رره االجتمررنع علرر  ةرري الرردور ويعررر 

 المميررررز السررررلو  مرررر  شررررنمل غطررررن  الرررردور ويلررررو .معي ررررن اجتمنعيررررن م صرررربن أو موقعررررن
 لإسررتراتيجي  أيضررن   ويعمرر ، المجتمررع ةرري الفرررد وضررع لتعريرر  وسرريل  ةريررو ، اجتمنعيررن

 مقنبر  االبرن  ادوار مثر )اآلخرري  ادوار مرع وللتعنم  المتلررة األوضنع بمستو  ليلو 
 .(3)(األب ن 

 أي للسررلو  الب نئيرر  المطنلررب علرر  يررد  الرردور أ  أيضررن   يرررو  واالجتمررنعيو 
 مرر ظ  أدا  إلرر  الفرررد وتقررود الفرررد خررنرج شرري  وهرري معرري  بمرلررز ترررتبط الترري المعررنيير
 السرلو  ثبنت تتضم  التي المجتمع معنيير وتحدد  الب ن  ةي الفع  أسلوب هو والدور

 .(4)االجتمنعي  بنلبيئ  مرتبط وهو اإل سن ي
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 :Social workerاالجتًاػً األخصائً -2
 صالشرخ ذلر  بأ ره -:االجتمرنعي األخصرنئي بردوي زلري احمد الدلتور يعر 

 لر  ويلرس، وعلمي  عملي  تجنرب وعل  ب ن معتر  اجتمنعي  دراسنت عل  الحنص 
 ل ررذ  م ظمرر  وميررندي  هيئررنت ةرري االجتمنعيرر  الخدمرر  م  رر  ةرري للعمرر  وقترره بعررض أو

 .(5)الم   
 ةي و ظرين عملين المؤه  الم  ي الممنرس بأ ه االجتمنعي األخصنئي ويعر 

  طلر  أ  يملر  الرذي  االجتمرنعيي  األخصرنئيي   لتعلي المتخصص  والمدارس المعنهد
 ميندي  ةي العنملي  م  غيره  ع  ل   تمييزا االجتمنعيي  المتخصصي  تسمي  علي  
 .(6)(الخ...والتربي  واالجتمنع ال فس عل  ةي متخصصي  م  االجتمنعي  الرعني 

 : The Developmentانتنًٍة -3
 علميرر  بمقررنييس أبعررند  قيسررت والررذي علميرر  أسررس علرر  المرردروس ال مررو تع رري

 الميرردا  مثر  الرئيسري  الميرندي  إحرد  ةري ت مير  أو ومتلنملر  شرنمل  ت مير  لن رت سروا 
 أو الصرررر نعي  لنلت ميرررر  الفرعيرررر  الميررررندي  أو االجتمررررنعي أو السينسرررري أو االقتصررررندي

 . الزراعي  الت مي 
 خلل ررن مرر  لرر يم الترري العمليرر  إ  ررن علرر  الت ميرر  المتحرردة األمرر  هيئرر  وعرةررت

 والثقنةيرر  واالجتمنعيرر  االقتصررندي  األحرروا  لتحسرري  والحلومرر  المررواط ي  ج ررود توحيررد
 ةررري والمسرررنهم  األمررر  حيرررنة ةررري اال ررردمنج علررر  ولمسرررنعدت ن المحليررر  المجتمعرررنت ةررري

 .(7)مستطنع قدر بأقص  تقدم ن
 : Community Developmentاجملتًغ تنًٍة -4

 للعمررر  وتوجي  رررن وجمنعنتررره المجتمرررع ةررررادأ ج رررود وت ظررري  تعبئررر  عمليررر  هررري
 مسرتو  ورةرع المجتمرع مشرنل  لح  ديمقراطي  بأسنليب الحلومي  ال يئنت مع المشتر 
 المرررنرد بلنةررر  اللنمررر  بنال تفرررنع احتينجرررنت   ومقنبلررر  وثقنةيرررن   واقتصرررندين   اجتمنعيرررن   أب نئررره

 .(8)المتنح  والمنلي  والف ي  والبشري  الطبيعي 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 بمقتضرنهن يرت  التري العملير  بأ  رن المجتمرع ت مير  مف رو  المتحردة األم  وعرةت
 واالقتصررندي  االجتمنعيرر  الظرررو  لتحسرري  والحلومرر  األهررنلي مرر  للرر  الج ررود توجيرره

 تقردم ن ةري واإلسر ن  األمر  حيرنة ةري اال ردمنج علر  لمسنعدت ن المحلي  المجتمعنت ةي
 .(9)يمل  من بأقص 

 :ganizationCommunity Orاجملتًغ تنظٍى -5
 االجتمنعي  الخدم  عملينت م  عملي  بأ ه المجتمع ت ظي  Rossروس يعر 

 األولويررررنت حسررررب الحنجررررنت هررررذ  وترتيررررب حنجنترررره تحديررررد مرررر  المجتمررررع ب ررررن يررررتمل 
ذلن  ال نس بواعث استثنرة محنول  ث  أهميت ن وبحسب واألهدا  يقرنظ الثقر  وا   الرغبر  وا 

 تتصر  التري المروارد علر  والتعرر  األهردا  حقير وت الحنجرنت هرذ  مقنبلر  عل  للعم 
 التعرررنو  روح  مرررو إلررر  يقرررود الرررذي األمرررر ب رررن يتصررر  برررإجرا  القيرررن  ثررر  الحنجرررنت ب رررذ 

 .(10)الم شودة وحدته يحق  بمن المجتمع ةي والتضنم 
 االجتمنعير  الخدمر  م  ر  طرر  إحرد  المجتمرع ت ظري  أ  يؤلرد تعري  وه ن 

 للحنجررررررنت للتصرررررردي المجتمعيرررررر  المسررررررتوينت مختلرررررر  ةرررررري المشررررررترل  الج ررررررود لرررررردع 
 السينسر  إطرنر ةري والمستقبلي  الحنلي  الموارد تحشد لخط  طبقن   المجتمعي  والمشللت

 الترري بنلم ررنط  المحلرري العمرر  طريرر  عرر  ال  رروض هررو المجتمررع وت ظرري ، (11)العنمرر 
 بنل سرررب  دمررر متق االجتمنعيررر  والخررردمنت،  سررربين   مرتفعررر  المعيشررر  مسرررتوينت ةي رررن تلرررو 
 لررذل  المجتمررع جن ررب مرر  والمبررندأة التضررنةر مرر  أعلرر  درجرر  إلرر  تحتررنج للرر  لغيرهررن
 .(12)المجتمع رةنهي  تحقي   حو المجتمع ت ظي  يتجه

 انثانً انفصم
 اجملتًغ تنظٍى يف االجتًاػً نألخصائً ادلهنٍة ادلهارات
 ع د أعمن  م  به يقو  من و وع طبيع  االجتمنعي األخصنئي بم نرات  قصد

 الم  رررري للرررردور العررررن  اإلطررررنر حرررردود ةرررري المجتمررررع ت ظرررري  لطريقرررر  وممنرسررررته تطبيقرررره
 ت ظرري  أج ررزة ةرري االجتمررنعي المرر ظ  ويعمرر  .(13)عنمرر  بصررفه االجتمررنعي لألخصررنئي
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 ليرررن  وذات ومع ررروي مرررندي ترليرررب ذات اجتمنعيرر  ت ظيمرررنت األج رررزة وهرررذ ، المجتمررع
 .أغراض ن وتحقي  بوظيفت ن قينم ن ري ط ع  أهدا  تحقي  إل  وتسع ، وظيفي

 وتتررأثر، المجتمررع ظرررو  مرر  ت بررع الفرديرر  لنلحررنالت االجتمنعيرر  والت ظيمررنت
 الت ظيمرنت وتتميرز. السرنئدة المختلفر  والمواقر  للردواةع وتخضرع ةيه الموجودة بنلعوام 
 مررع تررتلئ  بحيررث، ب ررن تمررر الترري الظرررو  وتغيرهررن تشررلل ن متفنعلرر  بدي نميليرر  أيضررن

 .واإلملن ينت واالحتينجنت االجتمنعي  المواق 
 حيررررث الحديثرررر  المجتمعررررنت سررررمنت أهرررر  مرررر  االجتمنعيرررر  الت ظيمررررنت وتعتبررررر

 وهررذ ، وسينسرري  وم  يرر  وثقنةيرر  دي يرر  ت ظيمررنت تتطلررب والترري اللثيرررة اإل سررن  مطنلررب
 .اإل سن  حنجنت لمواج   ملح  ضرورة االجتمنعي  الت ظيمنت

 ةري ترؤدي التري التخصرص مرحلر  بداير  االجتمنعير  ت ظيمرنتال اعتبنر ويمل 
 ةرري عمل رر  ليررؤدوا المختلفرر  المجتمعررنت ةرري وم  يرري  متخصصرري  وجررود إلرر  المسررتقب 

 .(14)الت ظيمنت هذ 
 بت ظررري  المشرررتغ  االجتمرررنعي األخصرررنئي هرررو المتخصصررري  هرررؤال  بررري  ومررر 

 المسررنهم  أو التنليرر  بنألعمررن  قينمرره خررل  مرر  دور   لخررص أ  يملرر  والررذي المجتمررع
 -:ةي ن
 العنمررر  السينسررر  ضرررو  ةررري أهداةررره وتحديرررد المجتمرررع ت ظررري  ج رررنز سينسررر  وضرررع -1

 .للمجتمع

 لتأديرر  مع ررن العمرر  إليرره يسرر د الترري اللجررن  أو اإلدارة مجلررس مسررنعدة علرر  العمرر  -2
 .ب جنح م مت ن

 د ومررروار  ومشرررللته المجتمرررع احتينجرررنت علررر  للتعرررر  والدراسرررنت برررنلبحوث القيرررن  -3
ملن ينته  .وا 

 إلشررربنع المجتمرررع سرررلن  يحرررددهن التررري األهررردا  أسرررنس علررر  العمررر  خطررر  وضرررع -4
 .مشللت   وح  احتينجنت  

 أو تلررررار لم رررع المجتمرررع وجمعيرررنت ومؤسسرررنت هيئرررنت ج رررود ت سررري  علررر  العمررر  -5
 .لسلن ه بتقديم ن الوحدات تل  تقو  التي الخدمنت تضنرب

444 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 أةررراد برري  ت شررأ قررد الترري الت نقضررنت وأ الصررراعنت أو المشررللت حرر  علرر  العمرر  -6
 .المجتمع وت ظيمنت وجمنعنت

 ةري الممثل  الوحدات م  ن تستفيد التي العنم  المشروعنت بعض إيجند عل  العم  -7
 .الوقت  فس ةي المجتمع تفيد والتي المجتمع ت ظي  ج نز

  لتحمرر ترردريب   ةرري والمسررنهم  الطبيعيرري  أو الشررعبي  القررندة التشررن  علرر  العمرر  -8
 .المجتمع ةي االجتمنعي  الرعني  أ ظم  مسؤولينت

 بنلم شرررورات المجتمرررع ةررري الموجرررودة والجمعيرررنت والمؤسسرررنت ال يئرررنت بمرررد القيرررن  -9
 .الف ي 

 يحتنج رررن قرررد التررري المطبوعرررنت و شرررر وال ررردوات واالجتمنعرررنت المرررؤتمرات ت ظررري  -10
 .المجتمع

 الرعنيرر  وأ شررط  برررام  ةرري للمسررنعدة المجتمررع أةررراد تطرروع تشررجيع علرر  العمرر  -11
 .التطوع هذا وت ظي  االجتمنعي 

 والمؤسسررررررنت ال يئرررررنت تقررررردم ن الترررررري الخررررردمنت مسرررررتو  تحسرررررري  علررررر  العمررررر  -12
 .المجتمع لسلن  والجمعينت

 عر  السرلن  ليتعرر  المجتمرع ت ظري  بج رنز للسرتعلمنت قسر  أو ملترب ت ظي  -13
 .بنلمجتمع الموجودة والجمعينت والمؤسسنت ال يئنت عل  طريقه

 للرررد اللزمرر  العلميرر  الدعنيرر  وعمرر  وتحليلرره المجتمررع لسررلن  العررن  الرررأي نسقيرر -14
 .عليه

 مسرن دت ن علر  المجتمع سلن  وتشجيع الحلوم  المشروعنت مؤازرة عل  العم  -15
 .م  ن واالستفندة وتدعيم ن

 ج رررنز ب رررن يقرررو  التررري والبرررام  والمشرررروعنت واأل شرررط  األعمرررن  جميرررع تسررجي  -16
 .بدق  تسج  أ  ن م  ألدوالت المجتمع ت ظي 

 لقيررنس المجتمررع ت ظرري  ج ررنز وبرررام  وأ شررط  المشررروعنت أعمررن  جميررع تقرروي  -17
 .(15)أهداةه تحقي  ةي ةشله أو  جنحه مد 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 اجملتًغ تنظٍى يف االجتًاػً األخصائً نذور اننظر وجهات
 مررر  بمجموعررر  القيرررن  المجتمرررع بت ظررري  المشرررتغ  االجتمرررنعي األخصرررنئي علررر 

 األدوار أو الوظنئ  وهذ ، به الم نط  المسؤولينت تحم  اج  م  األدوار أو الوظنئ 
 الرربعض بعضر ن مرع وتتشرنب  وتترداخ  الرربعض بعضر ن وتلمر  الربعض ببعضر ن تررتبط
 المجتمرع ةري االجتمرنعي األخصرنئي يمنرسره متلنمر  م  ري دور شرل  ةي تبرز بحيث
 بتقرردي  المجتمررع بت ظرري  والم تمرري  المتخصصرري  مرر  لثيررر قررن  لررذل .معرره يعمرر  الررذي

 أهم رن، األدوار تلر  مر  االجتمرنعي األخصرنئي بره يقرو  أ  يجرب ةيمرن  ظرره  وج نت
 -:يأتي من

 -:االجتًاػً األخصائً نذور Rossروس تقسى:أوالا 
 -:ادلرشذ دور -1

 المجتمررع قررندة يسررنعد لمرشررد يعمرر  حيررث االجتمررنعي للمرر ظ  رئرريس دور وهررو
 أغررررررررراض لتحقيرررررررر  الم نسررررررررب  األسررررررررنليب إيجررررررررند علرررررررر  الم  يرررررررري  وقندترررررررره الشررررررررعبيي 
 -:وهي لمرشد االجتمنعي الم ظ  بدور الخنص  المبندئ بعض وه ن .مجتمع  

 لمرشررد ةرردور ، المبررندأة قرردرة االجتمررنعي المرر ظ  لررد  تترروةر أ  يجررب -:المبااادأة - أ
 ال  ذلرر ، أةضرر  حيررنة  حررو األةررراد شررعور اسررتثنرة علرر  العمرر  واجبرره مرر  يجعرر 
 وال، أةرادهررن يعيشرر ن الترري بنلحيررنة والق نعرر  بنلرضرر  تشررعر جتمعررنتالم مرر  لثيرررا

 العم  ةي المبندأة االجتمنعي الم ظ  م  يتطلب ممن، أحين ن التغيير ةي يرغبو 
 .التغيير إل  بنلحنج  الشعور بخل 

 وأحرررروا  ظرررررو  تجررررن  موضرررروعين يلررررو  أ  المرررر ظ  يحررررنو  -:الموضااااو ية - ب
 مواةقترره عررد  رغرر  هررو لمررن المجتمررع موقرر  برر يتق االجتمررنعي ةررنلم ظ ، المجتمررع

 .المجتمع ةي الموجودة بنلظرو  اقت نعه وعد 

 وهرذا للر  المجتمرع مرع االجتمرنعي المر ظ  ويعمر  يتعر  -:بالمجتمع التعرف - ج
 أو، جمنعنتره مر  جمنعر  أو أجزائره مر  معري  جرز  أي مع يعم  أ  م  أةض 
 .مؤسسنته م  مؤسس 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 يتقبر  لير  االجتمرنعي المر ظ  يرتعل  أ  يجرب -:لدوره االجتما ي المنظم تقبل -د
 والم ظ ، الت ظي  م  لبير لقدر يحتنج هذا دور  أدا  أ  لمن، ألدائه ويرتنح دور 
 الواضررررح  بحرررردود  (المرشررررد دور) الرررردور هررررذا أدا  ع ررررد بنلراحرررر  يشررررعر ال الررررذي

 .عمله ةي يفش  المحددة
 ويوضر  يفسر لي  االجتمنعي ظ الم  يتعل  أ  يجب -:دوره وتوضيح تفسير -ىا

 .(16)المجتمع مع عمله م  معقول  ةترة بعد دور 
 -:ادلًكن دور -2

 الررردور هرررذا وللررر ، المجتمرررع ت ظررري  عمليررر  م مررر  تسررر ي  هرررو المملررر  دور إ 
 ويملر ، االجتمرنعي المر ظ  مع رن يتعنمر  التري المواق  حسب ويتعقد ويتشعب يختل 
 -:يلي بمن الدور هذا تحديد
 الردور هرذا -:وأوضاا و المجتماع ظاروف  ان الرضاى  ادم مشا ر وتنظيم إثارة-أ

 تحويرر  وةرري اإل سررن  مررع التعنمرر  ةرري لديرره الم ررنرة تترروةر أ  المرر ظ  مرر  يتطلررب
 األةرررراد مسرررنعدة وةررري، ايجنبيررر  ألثرررر مشرررنعر إلررر  والعدوا يررر  السرررلبي  المشرررنعر

 أمرهرررن  حقيقررر ةررري هررري الشخصررري  مشرررنلل   مررر  لثيررررا أ  يرررروا للررري والجمنعرررنت
 .مجتمعي  مشنل 

 علر  الجمرنهير مسرنعدة  حرو ال رنج  المر ظ  يتجره -:المنظماة الجياود تشجيع -ب
 اسرتعدادا ألثرر يلرو  أ  يجرب الحنلر  هرذ  ةري وهو بمشنلل ن والشعور  فس ن ة  

 جمررنعي وبتعررنو ، ةي ررن يعمرر  الترري المواقرر  معظرر  ةرري الم نسررب  المتز رر  للحرلرر 
 أو، االجتمرنعي لل  روض ت ظري  عملير  ألير  ضرروريال األسنس هو وهذا، هند 
 .المجتمع ل مو

 الررذي اإلشرربنع مقرردار زيررندة إلرر  المرر ظ  يسررع  -:المجتمااع فااي العالقااات د اام-ج
 التعرنو ي العمر  ومر ، بير    الشخصري  العلقنت م  المجتمع أةراد عليه يحص 
 .المشتر 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  
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 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 المجتمعرنت ت ظري  مجرن  ةري االجتمرنعي المر ظ  -:العامة األغراض  مى التأكيد-د
 اللرر   بررنلتخطيط ذلرر  ويررت ، علي ررن المتفرر  األهرردا  تحقيرر  علرر  ليسررنعد يعمرر 
 .مشنلله وح  مواج   عل  المجتمع مقدار وبزيندة، الفعن 

 -:اخلبري دور -3
 الجديررردة بنلحقرررنئ  بتزويررد  مجتمعررره وت ظرري  ت ميررر  علررر  يعمرر  لخبيرررر المرر ظ 

 يحتنج رن التري الم نسرب  الطر  لمعرة  اللزم  والمشورة المندي  والموارد الم  ي  والخبرة
 المسرررنعد) االجتمرررنعي األخصرررنئي يقرررو  المجتمرررع ت ظررري  مجرررن  وةررري .العمررر  ويتطلب رررن
 المسرنعدة والمفرنهي  بنلحقرنئ  الجمنعر  يواجره قرد لخبيرر لل ره، تردعيمي بدور (والممل 

 عملره أث رن  الخبيرر أعمن  توضي  ويمل  حرلت ن ةي الثق  م  مزيدا تم ح ن والتي ل ن
 -:يلي بمن المجتمع مع
 معظ  ال  ،المجتمع وتشخيص بتحلي  لخبير الم ظ  يقو  -:المجتمع تشخيص -أ

 .ةي ن القنئم  والت ظيمنت لترليب ن الف   م  ضئي  قدر لدي ن المجتمعنت
 الدراسرنت إجررا  علر  قرندرا يلرو  أ  يجرب االجتمرنعي المر ظ  -:البحاوث إجراء-ب

 تحقي  ل ن يضم  بمن البحوث وخط  سينس  يص ع هذا ةي وهو.ب فسه بحوثوال
 .األهدا 

 المررررر ظ  يعرررررر  أ  يجرررررب -:األخااااار  المجتمعاااااات  ااااان الالزماااااة المعموماااااات-ج
، أخررر  مجتمعررنت ةرري وتجررنرب ودراسررنت بحرروث مرر  اجررري مررن علرر  االجتمررنعي

 وال تررنئ   الحقرنئ مر  ويسرتفيد األخرر  المجتمعرنت مر  يرتعل  أ  للمجتمرع ويملر 
 .المجتمعنت تل  إلي ن تص  التي الخنص 

 االجتمررنعي األخصررنئي لررد  يلررو  أ  يجررب -:المناساابة العماال بطاار  التوجيااو-د
 المجتمرررع تزويررد يسررتطيع بحيررث، المجتمررع ت ظرري  وعمليررنت بطررر  ومعرةرر  خبرررة
 .االجتمنعي العم  ةي تفيد التي المشورة م  م نسب بقدر
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 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر
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 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 ويلررو  جيرردا يعررر  أ  االجتمررنعي األخصررنئي علرر  جرربي -:الفنيااة المعمومااات-ىااا
 لوضرررع اللزمرر  المختلفرر  المنديرر  والمرروارد بنلمصررندر المجتمررع تزويررد علرر  قررندرا

 .الف ي  الخطط
 ومحنولر  عملره تقيري  علر  قرندرا االجتمرنعي األخصرنئي يلرو  أ  يجب -:التقييم-و

 .الت ظيمي أو اإل منئي العم  ب ن يت  التي الطريق  تفسير
 :االجتًاػً ادلؼاجل دور -4

، اجتمرنعيي  لمعرنلجي  المجتمعرنت مع االجتمنعيي  األخصنئيي  بعض يعم 
 ه رن االجتمرنعي والمعرنل ، ةنئق  وم نرة وخبرة مقدرة يتطلب دقي  تخصصي عم  وهو
 وذلر  للره المجتمرع مسرتو  علر  يعمر  وللر ، الجمنع  أو الفرد مستو  عل  يعم  ال

 .لل  مجتمعال وعلج تشخيص يع ي
 واسررعن   مجررنال   يجررد المجتمررع مسررتو  علرر  عملرره أث ررن  االجتمررنعي واألخصررنئي

 -:يأتي من معرة  محنول  العملينت هذ  وم ، عديدة تشخيصي  لعملينت
 القنئمرر  واالسررتنتيلي  الدي نميليرر  ال ررنحيتي  مرر  المختلفرر  وظررواهر  المجتمررع تررنريخ -أ

 .المجتمع ةي ةعل  
 وتلررر  الوظرررنئ  هرررذ  بررري  الموجرررودة والعلقرررنت، االجتمنعيررر  ارواألدو  الوظرررنئ  -ب

 .(17)المجتمع ةي القنئم  والوظيفي  الطبيعي  القيندات األدوار هذ  وتشم  ،األدوار

 -:االجتًاػً ادلنظى ألدوار نٍىزترت تقسٍى: ثانٍا
 برري  العمرر  بطريقرر  المجتمرع ت ظرري  طريقرر  تسررمي  ةلررة صررنحب  يرروزتتر حرنو 

 طريق  ةي الطويل  خبرته إل  است ندا االجتمنعي الم ظ  ادوار بتحديد لقين ل الجمنعنت
 :إل  ت قس  االجتمنعي الم ظ  ادوار أ  رأيه وةي.المجتمع ت ظي 

 -:اإلدارٌة انؼًهٍات -1
 ترروةير مررع بلفررن ة بمسررؤولينته للقيررن  المجتمررع ت ظرري  ج ررنز بت يئرر  تتعلرر  وهرري

 المجتمرع ت ظري  بعملينت القين  عل  الج نز هذا تسنعد التي اإلداري  اإلملن ينت جميع
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 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 التخصصررنت ذوي العررنملي  مرر  الررلز  العرردد وجررود مرر  التألررد تتضررم  العمليررنت وهررذ 
 .المجتمع ت ظي  ج نز ةي لمسؤولينت   المطلوب 

 -:انرتبىٌة انؼًهٍات -2
 التررردريب بشرررؤو  تتصررر  بأعمرررن  االجتمرررنعي المررر ظ  يقرررو  العمليرررنت هرررذ  ةررري
 ت ظررري  أج رررزة داخررر  بنلعرررنملي  يخرررتص ةيمرررن سررروا  والتعلررري  التربيررر  عمليرررنتو  والتثقيررر 
 أو المتطرررروعي  أو بنلقيررررندات يخررررتص ةيمررررن أو االجتمنعيرررر  ال يئررررنت ةرررري أو، المجتمررررع
 لتروعيت   الخنرجير  الجمرنهير ومرع العنمر  العلقرنت وعملينت االتصن  وسنئ  استخدا 

 التربوي  والعملينت .بمجتمع   ال  وض لينتعم ةي وايجنبي  بقوة ليشنرلوا بمسؤولينت  
 .رسمي  غير أو رسمي ، مبنشرة غير أو مبنشرة تلو  أ  يمل 

 -:اجلًاػات بني ادلهنٍة انؼًهٍات -3
 خدمر  علر  مرلرزا الجمنعرنت بري  العمر  ةري االهتمرن  يلو  العملينت هذ  ةي
 مررع دور  ةررن  لررذل ، للرر  المجتمررع  حررو تتجرره االجتمررنعي المرر ظ  ومسررؤولي  المجتمررع
 أو الشرررعبي  أو الم  يررر  القيرررندات سررروا  المجتمرررع ت ظررري  أج رررزة ةررري الجمنعرررنت أعضرررن 
 وت سري  بير    التعرنو  دع  هو للمجتمع ممثلي  الواقع ةي ه  الذي  السينسي  القيندات
 .المجتمع تجن  بمسؤولينت ن للقين  القيندات ل ذ  الوص  حلق  أل ه ج وده 

 -:ادلرغىب االجتًاػً انتغٍري نتحقٍق واإلمنائٍة اإلنشائٍة  انؼًهٍات -4
 إحررداث  حررو موج ررن غنلبررن يلررو  المجتمعررنت ةرري االجتمررنعي المرر ظ  عمرر  ا 

 مسرتمرة بصرف  والت مي  التقد   حو بنلمجتمع التحر  عل  العم  ةي االجتمنعي التغير
 م ررنرة وعلرر  التخطرريط م  ررنج علرر  القررنئ  العلمرري األسررلوب بإتبررنع تحقيقرره يملرر  وهررذا
 والم  يررر  اإلداريررر  العمليرررنت ةررري االجتمرررنعي المررر ظ  ةررردور. االجتمرررنعي المررر ظ  وقررردرة

 .(18)إلي من الوصو  المطلوب والتقد  الت مي  تحق  عملينت لل ن والتربوي 
 -: نألدوار انكايم انتقسٍى-:ثانثا

 أ  يملر  التري األدوار بلنةر  المر ظ  إلمرن  ضررورة إلر  العلمرن  مر  قسر  ذهب
 -:وهي األدوار ب ذ  ودراي  خبرة له تلو  وا  الم  ي عمله خل  نرس نيم
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 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر
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       ن2002كــــانـون األول  
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 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 -:ادلرشذ دور -1
 بتحقي  اللفيل  الوسنئ  إيجند عل  للمجتمع الم ظ  األخصنئي مسنعدة ويع ي

 .ةيه السير المجتمع يختنر الذي االتجن  وةي، المجتمع هذا أهدا 
 -:ادلًكن دور -2

 يلتشرر  الترري للعمليرر  المتسلسررل  طررواتالخ علرر  الترليررز يلررو  الرردور هررذا ةرري
 .لتحقيق ن ويسع  احتينجنته خلل ن م  المجتمع

 -:اخلبري دور -3
 بعررض ةرري مبنشررر بشررل  والحقررنئ  المعلومررنت بتقرردي  المرر ظ  قيررن  إلرر  ويشررير

 علر  يصرر أو يفعلرو  ا  يجرب مرن المجتمرع لقرندة ليحردد يتدخ  ا  دو  ولل  الحنالت
 .تعمق الم لمعرةته إتبنع   ضرورة

 -:ادلؼاجل دور -4
 مشرللت تحديرد علر  المحلري المجتمرع قرندة مسرنعدة ةري الم ظ  دور يتلخص

 اللفيلرر  واآلليررنت تجنه ررن مشررنعره  عرر  والتعبيررر، وتمنسررله تلنملرره ت رردد الترري المجتمررع
 .بحل ن

 -:اجلًاػات بني ػًهٍات ممارس -5
 خدمرررر  أخصررررنئي) الجمنعررررنت مررررع عمليررررنت ممررررنرس عرررر  عمرررر  يختلرررر  وه ررررن

 المختلفرر  والم ظمررنت ال يئررنت ممثلرري مررع العمرر  ةرري ه ررن دور  يررتلخص حيررث (جمنعرر ال
 وال يئنت الجمنعنت احتينجنت بإشبنع ي ت  ولل  لأةراد ب   ي ت  ال حيث المجتمع ةي
 .(19)ل ن تمثيل   صد  م  تألد  ع  ةضل   بي    العلقنت وبتحسي  يمثلو  ن التي

 -:إدارٌة ػًهٍات ممارس -6
 وجرود، لنةير  لجرن  وجرود:السرنبق  بنلعمليرنت للقيرن  الملئر  الب رن  دإعدا بمع  

 بر رررنم  ت ظررري ، واإلداري المرررنلي اإلشررررا  ت ظررري ، المسرررؤولينت توزيرررع، ألفرررن  مررروظفي 
 .العنم  للعلقنت
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 ن
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 المجتمع في تنمية وتنظيم

 :تربىٌة ػًهٍات ممارس -7
 للعررنملي  سروا  والتوعير  والتثقير  التردريب بأعمررن  المر ظ  يقرو  الردور هرذا ةري

 المجتمرع ةري أو، الج رنز ةري الممثلر  والم ظمرنت ال يئرنت ةري للعرنملي  أو،  نزالج ةي
 .لل  المحلي

 :إنشائٍة إمنائٍة ػًهٍات ممارس -8
 والبشرررري  والمنليررر  المنديررر  المررروارد إيجرررند علررر  العمررر  ةررري الررردور هرررذا يرررتلخص

 .المحلي المجتمع أهدا  تحقي  ةي تسنعد التي والت ظيمي 
 -:انىسٍط دور -9

 :حنلتي  ةي الدور ب ذا للقين  االجتمنعي م ظ ال ويلجأ
 ةري المتنحر  المختلفر  برنلموارد دراير  غيرر علر  المحلي المجتمع سلن  يلو  ا  - أ

 ةررري الموجرررودة الخررردمنت مصرررندر إلررر  ليوصرررل   الوسررريط بررردور ةيقرررو ، المجتمرررع
 .إلي ن الوصو  ليفي  يعرةو  ال والتي المجتمع

 سينسررررت ن تغييررررر ةرررري السررررلن  يرغرررب المجتمررررع ةرررري م ظمررررنت ه ررررن  لن رررت إذا - ب
 برردور ةيقررو  الخرردمنت هررذ  مسررتو  رةررع أو، خرردمنت ن  طررن  توسرريع أو، و ظم ررن
 .المجتمع سلن  وبي  الم ظمنت هذ  بي  الوسيط

 -:ادلذافغ دور -11
 التررري ج ررروده  ةررري قيرررندت   ويترررول  المسرررتفيدي  جن رررب إلررر  يقررر  ه رررن المررر ظ 

 .الم ظمنت بعض عل  التأثير تحنو 
 -:نشطادل دور -11

 الردةنع حتر  أو الوسرنط  مجررد ع د يق  ال ة و تدخله م  يصعد ه ن الم ظ 
 .مع   تمنمن ويتوحد ةئنته بعض أو المجتمع سلن  قضنين يتب   ولل ه
 -:ادلخطط دور -12

 ةرري اتجنهنت ررن وحسررنب وتحليل ررن، الحقررنئ  جمررع الرردور هررذا ةرري المرر ظ  وم مرر 
، االحتينجررررنت هررررذ  إلشرررربنع الممل رررر  ائ البررررد وتحليرررر ، االحتينجررررنت وتقرررردير المسررررتقب 
 .معي   سينسنت لت فيذ البرام  ووضع
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 المجتمع في تنمية وتنظيم

 -: ادلستشار دور -13
، ح  حيث م  سوا  مسنعدته يحتنج م  بمعنو   الدور هذا ةي الم ظ  ويقو 

 أو بقينداترره أو – ه ررن بررنلمجتمع المرر ظ  وعلقرر . متوقعرر  أو قنئمرر  مشررلل ، مواج رر  أو
 علرر  سررلط  أي لره لرريس ةنلمستشررنر. مؤقتر  علقرر  – م ظمنترره بعرض عرر  بنلمسرؤولي 

 .(20)االستشنرة إليه تقد  م 
 -: احملهم دور -14

 والمخطرط. وتفسريرهن وتحليل رن، البين رنت جمرع ةري ه رن المر ظ  م مر  وت حصر
 مشررروع أو لبر ررنم  خطرر  وضررع إلرر  ي ررد  ال األخيررر وللرر  المحلرر  دور علرر  يعتمررد
 .والتشخيص يروالتفس التحلي  مستو  ع د يق  وا  من
 -: نهتغٍري ادلنظى دور -15

 وا . الت فيررذ موضررع الخطرر  هررذ  وضررع الم رر  وا  مررن الخطرر   ضررع ا  يلفرري ال
 علر  االعتمرند يلفري ال ل رذا. أصرعب الخط  ت فيذ ةي واالستمرار صعب  الت فيذ عملي 
 . الت فيذ عل  ب فسه يشر  ا  الم ظ  عل  وا  من الخط  لت فيذ المتطوعي  ج ود
 -: نهربنايج كًذٌر نظىادل دور -16

، معي ر  خطر  ت فيرذ علر  ترليرز  ةري للتغييرر المر ظ  دور مرع الردور هذا يتشنبه
 ةنلحرديث ه رن أمرن بلنملره محلري مجتمرع مسرتو  عر  يتحردث للتغييرر الم ظ  دور ولل 

 . معي ن   بر نمجن   تضع م ظم  مستو  عل  يقتصر
 -:ادلستثري دور -17

 خررل  مرر  المجتمررع سررلن  اسررتثنرة ةرري الرردور هررذا ةرري المرر ظ  م مرر  وتررتلخص
 إلرر  ب رر  يصر  حترر  وذلر  السررل  هرؤال  ب ررن يشررعر التري الرضررن عرد  حررنالت اسرتخدا 
 تحسري  علر  تعمر  جديردة ت ظيمرنت ا شأ ةي التفلير أو القنئ  الت ظي  بمسن دة اإليمن 

شبنع مستوينت    .(21)مشللت   وح  احتينجنت   وا 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 اجملتًغ تنظٍى أخصائً ٌستخذيها انتً انسرتاتٍجٍات
 ألدوار  ممنرسررررررته أث ررررررن  معي رررررر  إسررررررتراتيجينت يعتمررررررد االجتمررررررنعي المرررررر ظ  إ 
 :هي الستراتيجينت وهذ  المجتمع ت ظي  ةي المختلف 

 :اإلقناع إسرتاتٍجٍة: أوال
 :يمي ما اإلستراتيجية ىذه تفترض

 عت ق ررني الترري القرري  أسررنس علرر  الرررأي ةرري المختلفرر  الجمنعررنت اتفررن  يسرر   ا رره  - أ
 .الجمنعنت هذ  أةراد

 ويلترررررز ، (22)اإلق رررررنع خرررررل  مررررر  إال إحداثررررره يملررررر  ال القررررري  ةررررري التغييرررررر إ  -ب
 علرررر  للتررررأثير اإلسررررتراتيجي  ب ررررذ  الخنصرررر  بنلتلتيلررررنت االجتمررررنعي األخصررررنئي
 هرذ  وترتلخص ،إليره الوصو  المراد القرار إلصدار بنلمجتمع المختلف  الجمنعنت
 -: يأتي ةيمن التلتيلنت

 االجتمررنعي والتغيرر تتفرر  الخنصر  أهررداة ن برأ  الشررعور علر  الجمنعررنت مسرنعدة -1
 .المجتمع به يمر الذي

 األعمن  م  عم  ةي تحرج أو تضنر ل  بأ  ن لتتألد للجمنعنت الطمأ ي   توةير -2
. 
 والبعرد الع ر  وتج رب اللنملر  الثقر  أسرنس وعلر  ودير  بطريقر  الجمنعرنت معنمل  -3

 .الت ديد ع 
 احتررا  ولرذل  واتجنهنت رن ودواةع رن شرعورهن واحتررا  جمنعر  لر  بملن ر  االعترا  -4

 .م  ن ةرد ل 
 االتصرنالت وتسر ي  ببعضر   الجمنعرنت أةرراد م  عدد البر اختلط عل  العم  -5

 .بي   
 .(23)الجمنعنت م  جمنع  لل  وبنل سب  يتخذ من ل  ةي اللنمل  الصراح  التزا  -6
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 -: انضغط سرتاتٍجٍةإ -: ثانٍاا 
 -: يأتي ما الستراتيجيات ىذه تفترض

 ا  ل رن تألرد إذا إال الررأي ةري أحين ن   تتف  ال المجتمع ةي المختلف  الجمنعنت ا  -أ
 ستحصرر  الترري الفوائررد مواز رر  خررل  مرر  وذلرر ، صررنلح ن ةرري االتفررن  هررذا مثرر 
 . ستصيب ن التي بنإلضرار علي ن

 إال هررو مررن السررل  وا ،  االجتمنعيرر  الحيررنة مرر  ند اسررتبع يملرر  ال ال ررزاع ا  – ب
 . ال زاع علي ن يبدو التي الصورة ةي تغيير

 ال ظررررر وج ررررنت ةرررري اتفررررن  عررررد  أو اختلةررررن   لو رررره عرررر  يخرررررج لرررر  ال ررررزاع ا  -ج
 .(24)والقي  واآلرا  االهتمنمنت وةي، المختلف 
 ةرري مختلفرر ال الجمنعررنت برري  تررت  الترري والمفنوضرر  المسررنوم  عمليررنت وتعتبررر

 ويلترز . اإلسرتراتيجي  هرذ  ةي العم  أسنس االجتمنعي األخصنئي م  بتوجيه المجتمع
 إلصرردار الجمنعررنت تلرر  ةرري للتررأثير ب ررن الخنصرر  بنلتلتيلررنت االجتمررنعي األخصررنئي

 -: يأتي ةيمن التلتيلنت هذ  وتتلخص. إلي ن الوصو  المراد القرارات
 صرررررنحب  تعتبرررررر والتررررري المجتمرررررع يةررررر الضرررررعيف  الجمنعرررررنت تقويررررر  علررررر  العمرررر  -1

 والمعنرضر  األقرو  الجمنعرنت علر  تعتمرد ال للري التغيرر ةري الحقيقير  المصلح 
 .للتغيير

 مررن القرروة أسرربنب مرر  لرردي ن الضررعيف  الجمنعررنت بررأ  المعنرضرر  الجمنعررنت إق ررنع -2
 . المطلوب التغيير تحقي  سبي  ةي تضحينت أي  تحم  عل  يسنعدهن

 ةررري ع  رررن للت رررنز  الجمنعرررنت بعرررض تضرررطر التررري يرررنزاتاالمت شرررأ  مررر  التقليررر  -3
 . المطلوب التغير لتحقي  األخر  الجمنعنت مع االتفن  سبي 

 . معي   جمنعنت عل  والمع وي  المندي  الضغوط ممنرس  -4

 وا فررراد اإلسررتراتيجيتي  مرر  لرر  برري  أسنسرري  اختلةررنت وجررود مرر  الرررغ  وعلرر 
 تسرررتخد  وقرررد، بي  مرررن الترررداخ  بعرررض يوجرررد ا ررره إال، ب رررن خنصررر  بتلتيلرررنت م  مرررن لررر 

 . األخر  تلتي  إحداهمن
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 يلتسررب ا  المجتمررع ت ظرري  ةرري المشررتغ  االجتمررنعي األخصررنئي علرر  ويجررب
 علررر  دائمرررن   يرلرررز ا  يجرررب ولل ررره، اإلسرررتراتيجيتي  مررر  لررر  السرررتخدا  اللزمررر  الم ررنرة

 السرليم  الديمقراطير  ةالحيرن المجتمرع سلن  تعلي  حيث م  ألهميت ن اإلق نع إستراتيجي 
 بعرررد إال الضرررغط إسرررتراتيجي  إلررر  المررر ظ  يلجرررأ ال وا . العمليررر  الممنرسررر  طريررر  عررر 

 .(25)اإلق نع استرتيجي  الستخدا   تيج  اللنم  بنلفش  االعترا 
 انثانث انفصم

 وتنًٍته اجملتًغ تنظٍى
 : اجملتًغ بتنظٍى اجملتًغ تنًٍة ػالقة

 مر  جرز  المجتمرع ت مير  ا  علر  جتمرنعيي اال األخصرنئيي  بعض يجمع يلند
 متقدمر  ريفير  أ  حضرري  مجتمعرنت ةري هرذا ألن  سوا  المجتمع ت ظي  أخصنئي عم 
 إ  مرن إال متبني ر  مجتمعرنت ةري ظ ررا إ  مرن بررغ  المجتمرع وت ظي  ت مي  وا .  نمي  أ 

 زوايرن برعأر  خرل  مر  المجتمع ت مي  إل  ال ظر يمل  حيث لثيرة  واحي ةي متشنب ي 
:- 

 لل رررنس يحررردث مرررن علررر  التأليرررد يترلرررز وةي رررن مقصرررودة تغيررررات تتضرررم  عمليررر  -1
 .و فسين   اجتمنعين  

 .هد  لتحقي  العلمينت م  عملي  الستخدا  أسلوب أو طريق  -2

 أو تصرميم ن سرب  محرددة أ شرط  تحقر  اإلجرا ات م  مجموع  يتضم  بر نم  -3
 . ل ن التخطيط

 .(26)ل ظن  وأسنسن بداي  المجتمع ت مي  ةي ن تصب  حرل  -4

 يحردد، المجتمع وت ظي  المجتمع ت مي  بي  والشبه االختل  أوجه جن ب وم 
Arthur Gunham  األتي ةي االختل  أوجه :- 

 اقتصرندي مردود ل ن التي وخنص  األسنسي  الحنجنت مع المجتمع ت مي  تتعنم  – 1
 .الجتمنعي ا بنلجوا ب أوال   ت ت  التي المجتمع ت ظي  م  ألثر
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 طريرر  عرر  ذلرر  ةيررت  المجتمررع ت ظرري  أمررن، مبنشرررة التغييررر بإحررداث الت ميرر  ت ررت  -2
 .االجتمنعي  الم ظمنت خل  م  التغيير إحداث

 المجتمرررع ت ظررري  بي مرررن، المحلررري المجتمرررع مسرررتو  علررر  المجتمرررع ت ميررر  تمرررنرس – 3
 .المحلي المجتمع بي  ن م  مستوينت عدة عل  يمنرس

 برذل  يلترز  المجتمرع ت ظري  بي مرن، ديمقراطري بأسلوب المجتمع ت مي  رس ممن تت  – 4
 .من حد إل 

 المجتمرع ت ظري  طريقر  أمرن – المجتمرع ت مير  برام  ةي التخصصنت لنة  تشنر  -5
 .االجتمنعي  الخدم  م    خل  م  تمنرس ة ي

 المجتمررع ت ظرري  برررام  بي مررن –  فسرره المجتمررع مرر   نبعرر  المجتمررع ت ميرر  برررام  – 6
 .حلومي  تلو  من غنلبن  

 بي مرن، الوةرن  إستراتيجي  استخدا  خل  م  المجتمع ت مي  برام  أهدا  تتحق  – 7
 .(27)والصراع الوةن  إستراتيجي  م  ل  يستخد  المجتمع ت ظي 

 -:وهي التشنبه أوجه تحديد ضو  ةي هذ  االختل  أوجه عل  الرد ويمل 
 مر  ذلر  ويرت  التغييرر إلحرداث االجتمنعير  بنلجوا رب ت رت  المجتمع ت ظي  طريق  -1

 .اقتصندي عنئد ذات مشروعنت دع  خل 
 التغييرر يحردث المجتمرع وت ظري ، مبنشررة بطريق  تحدث المجتمع ت مي  بن  القو  -2

 . العلمي  الدق  ي قصه قو ، اجتمنعي  ت ظيمنت خل  م 

 مرر  البرد وللرر  جتمرعالم ت مير  برررام  ةري تشرنر  وا  البررد التخصصرنت لنةر  ا  -3
، المختلفرر  التخصصررنت برري  الثغرررات سررد ضررو  ةرري مسررؤوليت ن تحرردد م  رر  وجررود
 الخدمررررر  علررررر  المسرررررؤولي  ب رررررذ  تقرررررو  التررررري الم  ررررر  مواصرررررفنت ت طبررررر  وتلرررررند

 . االجتمنعي 

 إحررداث تسررت د  والترري، االجتمنعيرر  الخدمرر  طررر  إحررد  المجتمررع ت ظرري  طريقرر  -4
 تسرررتخدمه الرررذي العلمررري األسرررلوب أو الم  يررر  ي اإلسرررتراتيج بمواصرررفنت ن التغييرررر
 االجتمرررررنعي التغييرررررر إلحرررررداث المجتمرررررع مرررررع للعمررررر  االجتمنعيررررر  الخدمررررر  م  ررررر 

 .المقصود
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 وتمررررنرس تعمرررر  االجتمنعيرررر  الخدمرررر  طررررر  لإحررررد  المجتمررررع ت ظرررري  طريقرررر  ا  -5
 اإل سرن  بقيمر  ترؤم  والتي، الم    ل ذ  الفلسفي  المعطينت خل  م  مسؤوليت ن

 تعبير وهذا، م نسب  يراهن التي بنلطريق  حينته يعيش وا  مصير  تقرير ةي هوحق
 . للديمقراطي  الحقيقي  الممنرس  عل 

 أو متشرنب   المجتمرع وت ظري ، المجتمع ت مي  م  ل  ةي المستخدم  األدوات ا  -6
 . تمنمن   متطنبق 

 . المجتمع ت مي  مبندئ مع أيضن   تتشنبه المجتمع ت ظي  مبندئ ا  -7

 المجتمرررع وت ميررر ، الحضرررري  بنلمجتمعرررنت يخرررتص المجتمرررع ت ظررري  برررن  االدعرررن  -8
 .للحقيق  مخنل  أمرا   يعتبر الريفي  بنلمجتمعنت تختص

 ت مير  علر  يؤلرد الحرنلي الوقرت ةري المجتمرع تر ظ  طريق  لمحتو  الت نو  معظ  -9
 المجتمرع ت مير  وللر ،  المجتمرع ت ظري  طريق  مسؤولينت إحد  المحلي المجتمع
 ولرذل  االجتمنعير  الخدمر  م ظرور خرل  مر  ترت  المجتمرع ت ظي  لطريق  بنل سب 
 المجتمررع وت ظرري  المجتمررع ت ميرر  مرر  لر  ا  تررر  الترري اآلرا  بعررض ه ررن  لن رت
 Social االجتمنعي  الت مي  مصطل  إل  تطلع ن إذا ولل ،  واحدة لعمل  وج ي 

 Development   مرر  اشررم  االجتمنعيرر  الت ميرر  ا  حيررث يختلرر  األمررر ةررأ 
 .(28)المجتمع ت ظي  مصطل 

 اجملتًغ تنظٍى طرٌقة فٍها تساهى انتً انتنًٍة رلاالت
 ذو الت مير  موضروع وأصرب  المعنصرر العرنل  قضرنين أهر  مر  الت مي  قضي  ا 

 ةيره الشر  وممرن. الدولي  العلقنت قضنين أه  م  اليو  يعتبر بحيث لبيرة دولي  أهمي 
 ي ظرر مر  ه رن  ا  لدرجر  المجتمرع وت ظري  المجتمرع ت مير  بري  قويرن   ن  ارتبنطر ه ن  ا 

 .(29)واحدة لعملي  إلي من
 علي رن القضرن  يمثر  والتري التخلر  سرمنت مر  بمجموعر  ال نمي  الدو  وتتميز

 . الت مي  عملي  يواجه الذي الصري  التحدي هو
 إطررنر ةرري المجتمررع ت ظرري  طريقرر  بتطبيرر  يقررو  الررذي االجتمررنعي واألخصررنئي

 خررل  التسررب ن الترري وأسررنليبه وم نراترره وخبراترره معلومنترره اسررتخدا  يمل رره الت ميرر  خطرر 
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 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 تجعررر  لدرجررر  والت ظررري  الت ميررر  مررر  لررر  ةررري للتطبيررر  صرررنلح  جميع رررن ا  إذ، إعرررداد 
 . األحين  بعض ةي ملموس  وغير صعب  بي  من التفرق 

 ةري المجتمرع ت ظري  قر طري ةي رن تسرنه  ا  يمل  التي المجنالت أه  وتتلخص
 -:يأتي ةيمن الت مي  عملي 

 -:االقتصادٌة انتنًٍة-1
 الفررد  صريب وةري القرومي الردخ  ةري ملحوظر  زيرندة االقتصرندي  الت مير  تع ي

، ترالميرر  صررورة خلل ررن وتتخررذ جيلرري  أو جيرر  إلرر  تمتررد قررد طويلرر  لفترررة وتسررتمر م رره
 طريقتره بره تسرم  بقردر ةي ن ويسنه  ي االقتصند الت مي  يؤازر ا  المجتمع ت ظي  ةعل 

ملن ينته العلمي   . الم  ي  وا 
 يرتحمس حت  الخط  بأهدا  الشعب تعر  ا  المجتمع ت ظي  طريق  وتحنو 

 وترررؤدي. والشرررعبي  السينسررر  األج رررزة مرررع ذلررر  ةررري متعنو ررر ، تحقيق رررن علررر  ويعمررر  ل رررن
 مسرتو  علر  وحتر  حليوالم القومي المستو  عل  الوظيف  هذ  المجتمع ت ظي  طريق 

 و جنح ن ل موهن الصنلح  الترب  الت مي  خط  تجد بحيث، والمدرس  لنلمص ع الوحدات
 . المستوينت ل  عل 

 -:االقتصادي انتقذو تؼرقم انتً االجتًاػٍة انؼىائق إزانة-2

، المرررندي اإل ترررنج زيرررندة تعرقررر  االجتمنعيررر  العوامررر  بعرررض ا  المعررررو  مررر 
 االقتصررند ليررتمل  العراقيرر  هررذ  إزالرر  ةرري المسررنهم  علرر  قررندرة عالمجتمرر ت ظرري  وطريقرر 
 . االزدهنر م  القومي

 مر  اقر  الردخو  مسرتو  ال  دخرول   لر  إ فرن  إل  يميلو  المواط ي  ةمعظ 
 التررري البرررام  برربعض يقررو  ا  يسررتطيع االجتمررنعي والمرر ظ ، حنجررنت   إشرربنع مسررتو 
 .(30)المدخرات وتلوي  است لل   م  بنلحد المجتمع سلن  إق نع إل  ت د 

 –:انتنًٍة نؼًهٍات ادلصاحبة ادلشكالت ػهى انقضاء-3
 بعررررض تتغيررررر ال حترررر  واتررررزا  ت نسرررر  ةرررري المجتمررررع أ ظمرررر  تتغيررررر ا  يجررررب

 ةفررري. االجتمنعيررر  المشرررللت ةتحررردث، أخرررر  أ ظمررر  تغيرررر مررر  اقررر  بمعرررد  األ ظمررر 
 الجمنعررنت ةرري األةررراد برري  عتجمرر الترري االجتمنعيرر  الررروابط تتفلرر  الحضررري المجتمررع
 برررنألمراض إصرررنبته إلررر  يرررؤدي ممرررن بنلعزلررر  الفررررد وشرررعور، لنألسررررة الصرررغيرة األوليررر 
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 المشرررررللت بعرررررض تظ رررررر الرررررروابط وضرررررع  التفلررررر  و تيجررررر . واالجتمنعيررررر  ال فسررررري 
 .الجرائ  وارتلنب األحداث ا حرا  مث  االجتمنعي 

 حرر  علر  العمر  ةري هنمرن   ا  دور  المجتمرع ت ظري  طريقر  تلعرب المجرن  هرذا وةري
 -:يأتي لمن وةقن   المشللت هذ 
 وقروع لردر  خطر  وضرع ثر  مشرللت بحردوث الت برؤ علر  تسرنعدهن بحوث إجرا  - أ

 .وقوع ن معدالت م  التقلي  أو المشللت هذ  مث 
 وذل ، القومي  الت مي  خطط مع والعلجي  الوقنئي  المجتمع ت ظي  خطط تمنشي - ب

 التري للتغيررات المجتمرع ت ظري  خطرط ولمسرنيرة اللنةي  لمندي ا اإلملن ينت لتوةير
 .تحدث

 المسرررتو  علررر  علج رررن علررر  والعمررر  المجتمرررع ةررري الشرررنئع  المشرررللت تحديرررد -ج
 .العلمي  أسنليب ن ذل  ةي مستخدم  والمحلي القومي

 -:االجتًاػٍة احلرٌة تأكٍذ -4
 تعوقه التي االجتمنعي  القيود ل  م  المواط  تحرير تع ي االجتمنعي  الحري 

 ال نم  القي  بعض تأليد تع ي أ  ن لمن، السينسي  وحريته والتزامنته حقوقه ممنرس  ع 
 ةنلظرو ، علي من والمحنةظ  ولرامته اإل سن  قيم  تأليد أهم ن وم ، المجتمع لسلن 

. ي اإل سرن  لرامتره علر  المحنةظر  دو  تحرو  الفررد ةي ن يعيش التي السيئ  االجتمنعي 
 علرر  يعمرر  ا  المجتمررع واجررب ومرر  ذات ررن حررد ةرري هررد  االجتمنعيرر  ةنلحريرر  ثرر  ومرر 

 . تحقيق ن
 االجتمنعير  الحرير  تحقير  تلفر  التري هي الم ظم  االجتمنعي  الرعني  وبرام 

  جنحرررن   ألثرررر الرعنيررر  بر رررنم  تجعررر  التررري الوسرررنئ  أهررر  مررر  المجتمرررع ت ظررري  وطريقررر 
 عرردة خررل  مرر  االجتمنعيرر  الرعنيرر  برررام   جررنح ةرري قرر الطري هررذ  تسررنه  إذ، وةنعليرر 
 -:أهم ن طري 
 .إ تنجي طنبع ذات االجتمنعي  الخدمنت جع  - أ

 .االجتمنعي  الرعني  برام  أدا  مستو  تحسي  - ب

 الررذي واألسررلوب يفيررده  بمررن المررواط ي  إلرر  االجتمنعيرر  الرعنيرر  برررام  توصرري  -ج
 .(31)لرامت   ل   يحفظ
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 -:اننتائج
 لألخصنئي لبير دور وجود  لحظ البحث إلي ن توص  التي ال تنئ  خل  م 
 -:األتي خل  م  ذل  يلو  المجتمع وت ظي  ت مي  مجن  ةي االجتمنعي

 أهرردا  بتحقيرر  اللفيلرر  الوسررنئ  إيجررند ةرري دور االجتمررنعي لألخصررنئي أ  تبرري  -1
 .الصحي  والرعني  والتعلي  العم  ةرص توةير خل  م  المجتمع

 الفقرر م  يعن و  الذي  ال نس مسنعدة ةي دور االجتمنعي لألخصنئي أ  اتض  -2
 تملرر    الترري المسررؤولينت يتقنسررموا وا  المرروارد يسررخروا وا  حقرروق   يمنرسرروا لرري
 .البشري  ومجتمعنت   ألسره  الراح  أسبنب وتوةير الرضي العيش م 

 المعلومررررنت تقرررردي  يةرررر واإلملن يررررنت الم ررررنرات االجتمررررنعي لألخصررررنئي أ  ظ ررررر -3
 تقررررردي  إلررررر  الحرررررن  يصررررر  وقرررررد المجتمرررررع ةررررري والجمنعرررررنت للمؤسسرررررنت والمشرررررورة
 م  يملله من خل  م  المجتمع ةي الرسمي  العلين للسلطنت المشورة و المعلومنت
 .المختلف  المجنالت ةي معلومنت

 والفئررررنت المجتمررررع قررررندة مسررررنعدة علرررر  المقرررردرة االجتمررررنعي لألخصررررنئي أ  تبرررري  -4
 وتخلف رن الت مير  بدراسر  يقرو  لأ  حل ن عل  والعم  المشللت لتحديد ةيه ألخر ا

 عمليرر  مرر  جررز  ةرري يسررنه  وقررد ل ررن الحلررو  ووضررع المجتمررع ةرري معي رر  مدي رر  ةرري
ملن ينت خبرات م  يملله من خل  م  المشللت هذ  علج  .وا 

 -:انتىصٍات
 بنالستشررنرات القيررن  لغرررض االجتمررنعيي  بنألخصررنئيي  الحلوميرر  المؤسسررنت رةررد -1

 .المؤسسنت تل  ةي واالجتمنعي  االقتصندي  بنلت مي  العلق  ذات والبحوث
 المتعلقرررر  واألبحررررنث بنالستشررررنرات للقيررررن  محنةظرررر  لرررر  ةرررري أبحررررنث مرلررررز إ شررررن  -2

 الخدمرررررر ، االجتمررررررنع) االختصنصررررررنت مختلرررررر  ومرررررر  المجتمررررررع وت ميرررررر  بتطرررررروير
 ....(.الصح ، ل  دس ا، االقتصند، البيئ ، االجتمنعي 

 االجتمررنعيي  األخصررنئيي  تشررجيع إلرر  العلمرري والبحررث العررنلي التعلرري  وزارة سررعي -3
 وت ظرري  بت ميرر  المتعلقرر  بنألبحررنث للقيررن  االجتمنعيرر  والخدمرر  االجتمررنع أقسررن  ةرري

 .المجتمع
 -:ادلقرتحات

 ةري مرنعياالجت األخصرنئي دور حرو  العررا  مسرتو  علر  ميدا ير  بأبحنث القين  -1
 .البر بشل  الدور هذا أهمي  عل  للوقو  المجتمعي  الت مي  مجن 

قليميرررن   عربيرررن  ) المجرررن  هرررذا ةررري األخرررر  الررردو  تجرررنرب علررر  التعرررر  -2 ( ودوليرررن   وا 
 .م  ن واالستفندا العراقي مجتمع ن يلئ  بمن التجنرب هذ  وصينغ 
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  ( الدنة األولى1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 دور األخصائي االجتماعي
 المجتمع في تنمية وتنظيم

 :اذلىايش
                                                      

 لل شرررر، الرشررريد دار الحسررر ، محمرررد إحسرررن  االجتمنع،ترجمررر  علررر  معجررر  :ميشررري  د لررر  (1)
 .253ص ،1981بغداد،

(2) T. Parsons & E. Shills ،Toward ،A General Theory of Action 

،Cambridge ، Harvard University press ، 1952 ، P.190 . 

 ،التربيرر  مجلرر  ،والعمرر  التعلرري  برري  لقرر للع اجتمررنعي تحليرر : المعطرري عبررد البنسررط عبررد (3)
 . 215ص ،1994 ،23 الس   ،119 العدد ،قطر

 غيرررر منجسرررتير رسرررنل  الع ررر ، سرررلو  ةررري المدرسررري  البيئررر  دور: محمرررد اهلل عبرررد زي رررب (4)
 .12ص ،2115 اآلداب، للي  بغداد، جنمع  م شورة،

 ،اإلسررل دري  ،الحررديث يالجررنمع الملتررب ،االجتمنعيرر  الخدمرر  أصررو : برردوي زلرري احمررد (5)
 . 59ص ،1974 ،1ط

 المعررنر  ملتبرر  الم  يرر ، ومررداخل ن االجتمنعيرر  الرعنيرر  اتجنهررنت: مرعرري بيررومي إبررراهي  (6)
 .121ص ،1983 ،1ط ،القنهرة الحديث ،

(7) United Nations، Social Progress Through Economic Development ، 
U.N. Report، New York، 1956، P.8 . 

 1982 ، بيرروت ، لب رن  ملتبر  االجتمنعير ، العلو  مصطلحنت معج : بدوي زلي احمد (8)
 . 72ص ،

 ،1983 ،القررنهرة ،الشررر    ضرر  ملتبرر  ،االجتمررنع علرر  قررنموس: الجرروهري ال ررندي عبررد (9)
 .74ص

(10) Ross، M. Community Organization، Theory & Principle، Harper 

and Brothers، New York، 1955، P.39 . 

 ، القررنهرة ، الحديثرر  القررنهرة ملتبرر  ، 1ط ، 1ج ، المجتمررع ت ظرري :  احمررد لمررن  احمررد (11)
 . 145ص ، 1973

 . 74ص ، سنب  مصدر ، االجتمنعي  العلو  مصطلحنت معج : بدوي زلي احمد (12)

 اال جلررو ملتبرر  المجتمررع، ت ظرري  ةرري االجتمنعيرر  الخدمرر  طريقرر :حسرر ي  بلررر أبررو سرريد (13)
 .455، ص1974،  1ط  ،مصري ،القنهرة

 العربررري، الررروعي ملتبررر  المجتمرررع، وت ميررر  ت ظررري  طريقررر : وآخررررو  احمرررد، لمرررن  احمرررد (14)
 .215-214ص ،1971 القنهرة،
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 سررنب ، مصرردر المجتمررع، ت ظرري  ةرري االجتمنعيرر  الخدمرر  طريقرر : حسرر ي  بلررر أبررو سرريد (15)
 .458-456ص

 .215ص ، سنب  مصدر المجتمع، وت مي  ي ت ظ طريق :وآخرو  احمد، لمن  احمد (16)

 .218ص ، سنب  مصدر المجتمع، وت مي  ت ظي  طريق :وآخرو  احمد، لمن  احمد (17)

 -المحلرررري المجتمررررع لت ميرررر  مررردخ  ررررر المجتمررررع ت ظرررري  طريقررر : خررررنطر مصررررطف  احمرررد (18)
 ،1984 اإلسررل دري ، الحررديث، الجررنمعي االجتمنعي،الملتررب المرر ظ  وادوار اسررتراتيجينت

 .211-197ص

 للخدمرررر  العررررنلي المجتمع،المع ررررد ت ظرررري  ةرررري تلميليرررر  محنضرررررات: احمررررد بشررررري ةررروزي (19)
 .82ص ،1985 اإلسل دري ، االجتمنعي ،

 . 84 ص ،  فسه السنب  المصدر (20)

 . 86ص ،  فسه السنب  المصدر (21)

 .77ص ،  فسه السنب  المصدر (22)

 سررنب ، مصرردر المجتمررع، ت ظرري  ةرري نعيرر االجتم الخدمرر  طريقرر : حسرر ي  بلررر أبررو سرريد (23)
 .475ص

 .78ص ، سنب  مصدر ، المجتمع ت ظي  ةي تلمليه محنضرات: احمد بشري ةوزي (24)

 سرررنب ، مصررردر المجتمرررع، وت ظررري  االجتمنعيررر  الخدمررر  طريقررر : حسررر ي  بلرررر أبرررو سررريد (25)
 .476ص

 القررنهرة برر ملت ،1ط ،1ج و ظريررنت، وأسررس مبررندئ المجتمررع ت ظرري : احمررد لمررن  احمررد (26)
 .141ص ،1971 الحديث ،

 -المحلرررري المجتمررررع لت ميرررر  مررردخ  ررررر المجتمررررع ت ظرررري  طريقررر : خررررنطر مصررررطف  احمرررد (27)
 . 62ص ، سنب  مصدر االجتمنعي، الم ظ  وادوار استراتيجينت

 . 65ص  فسه، السنب  المصدر (28)

 ص سرنب ، مصردر المجتمرع، وت ظري  االجتمنعير  الخدمر  طريقر : حس ي  بلر أبو سيد (29)
531. 

 . 556 ص ،  فسه السنب  المصدر (30)

 سررنب ، مصرردر المجتمررع، ت ظرري  ةرري االجتمنعيرر  الخدمرر  طريقرر : حسرر ي  بلررر أبررو سرريد (31)
 .562 ص
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 :ادلصادر
 ملتبرررر  ،1ط الم  يرررر ، ومررررداخل ن االجتمنعيرررر  الرعنيرررر  اتجنهررررنت: مرعرررري بيررررومي إبررررراهي  -1

 .1983 ،القنهرة الحديث ، المعنر 
 ،الحررررررديث الجرررررنمعي الملتررررررب ،1ط ،االجتمنعيررررر  الخدمرررررر  أصرررررو : برررررردوي زلررررري احمرررررد -2

 .1974،اإلسل دري 

 .1982 بيروت، لب ن ، ملتب  االجتمنعي ، العلو  مصطلحنت معج : بدوي زلي احمد -3

 .1973 القنهرة، الحديث ، القنهرة ملتب  ،1ط ،1ج المجتمع، ت ظي : احمد لمن  احمد -4

 .1971 الحديث ، القنهرة ملتب  ،1ط ،1ج و ظرينت، سسوأ مبندئ المجتمع ت ظي : رررررررر -5

 .1971القنهرة، العربي، الوعي ملتب  المجتمع، وت مي  ت ظي  طريق : وآخرو  رررررررر، -6
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 ادلسرذ وسيهة اتصال خلدمة اجملتمع
                                                          ضــــــــــــيا  أنــــــــــــور  ــــــــــــ                               .م.دأ. 

 ن
 اإلعـمم                      كليظ اآلداب/قسـم  جامطظ تكريت/ 
 ن

 انفصم األول
 هديــار ادلنــاإلط

 ه:مشكهة انبحث واحلاخة إني
أف وسائؿ االتصاؿ قد أثرت بشكؿ كبير في عمػؽ احييػاة احبشػريي فػي اح صػر 

بإيصاؿ احم لومات في حيظػي وقوعياػا وهػال احوسػائؿ قػد تطػورت بشػكؿ كبيػر   احيديث
على مختلؼ أنواعياا إضػافي إحػى احم لومػات و ااخبػار و احبػرامل و احثاافػي اادبيػي و 

و احتػػػاريل اح ريػػػؽ رافػػػؽ مسػػػيرة ا نسػػػاف منػػػا اح لميػػػي و احصػػػييي و  يرهػػػا  واحمسػػػرح ا
سني و هو يادـ م لومات و نصييي و ناد و تيريض و ترفيه  واحياجي قائمػي  0522

حاػػال احدراسػػي مػػف خػػ ؿ أهميػػي اح  قػػي بػػيف احمسػػرح و ااتصػػاؿ باحجمػػاهير ومػػا تتركػػه 
سػرح وسػليي واحمشكلي قائمي مع احسػؤاؿ احتػاحي لهػؿ احم  مف أثر على احمتلاي واحمجتمع

 أنصاؿ حخدمي احمجتمع ؟  
تػػيتي أهميػػي احبيػػث مػػف خػػ ؿ كشػػؼ اح  قػػي بػػيف االتصػػاؿ  أهميــة انبحــث:

  باحمسرح وا ع ـ واحمسرح واحمتلاي ويفيد احماتميف
 هؿ احمسرح وسيله اتصاؿ تخدـ احمجتمع ؟ :هدف انبحث
  احمسرح اح احمي ووسائؿ االتصاؿ :حدود انبحث

تصاؿ   ي ني انتااؿ احم لومػات أو اافكػار أو االتجاهػات اال :حتديد ادلصطهحات
خص أو جماعػػي أخػػر  مػػف أو اح واطػػؼ مػػف شػػخص إحػػى جماعػػي أو جماعػػي إحػػى شػػ

  (1) خ ؿ احرموز
 واحبايث يتفؽ مع هاا احت ريؼ 
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 انفصم انثاني
 ظري ــــار اننـــاإلط

 ادلبحث األول
 زلطات مهمة يف تاريخ ادلسرذ :

احفف نشاط أبداعي  ، أشكاحاا نشاط فني قبؿ أي شي آخراحمسرييي في ابسط 
، مت دد احوجػول مارسه ا نساف  عادة خلؽ احيياة في مجتم ه بوسائؿ وأساحيب مختلفي

و احنشػاط ا نسػاني احػاي رافػؽ  ، احؾ ي تبر شك  مف أشػكاؿ احػوعي االجتمػاعيوهػو ح
  ا نساف منا أقدـ اح صور

وف باا عف انف االتاـ مف خ ؿ كاف احناس ينفس أف احرقص أقدـ احوسائؿ احتي
اداتاـ وطاوسػػاـ ومػػػا تفرضػػه اح ػػادات واحتااحيػػػد وهػػـ بػػػاحؾ ياتربػػوف باػػاا احػػرقص أو عػػػ

ومػػع  ، ف عػػف احف ػػؿ احػػدرامي احػػاي نسػػميه مسػػريييديرح وهػػػـ ب يػػسػػاحف ػػؿ احبدائػػػي حلم
احمصػػػايب ادا  د ا نسػػػاف ازداد احطػػػابع احمسػػػريي ور وت مػػػؽ احوعػػػػي احػػػديني عنػػػتطػػػ

ؿ يت وتطػورت عػف أصػرييي نشػيػؤكد أكثػر احبايثيف علػى احمسػاحؾ احطاسيي حاحش ائر 
  (0)ديني

إضػػافي إحػػى ااحػػؾ هنػػاؾ ممارسػػات أخػػػر  مارسػػاا ا نسػػاف مثػػؿ أعيػػػاد احزراعػػي 
أثنػػا  فصػػوؿ احسػػني و يرهػػػا ونجػػد احػػؾ عنػػد أقػػػدـ وأهػػػـ احيضػػارات احاديمػػػي وهػػي فػػي 

ة )اوزيرس( وفي اح راؽ مف خ ؿ عبػادة )تمػػوز( وعنػػد ا  ػػريؽ مصر مف خ ؿ عباد
ح بادة )ديونيػسيػوس( واحاي تطور واستمر مف دوف اآلخريف هاا احرقص ا  رياي إحػى 

بػػػدأ بشػػػكؿ بسػػػيط م تمػػػد علػػػى احمجموعػػػي)احجوقات( واحممثػػػؿ  احمسػػػرح ا  رياػػػي احػػػاي
 ؼ فػي كتػػابي احنػػص تبػع احػؾ اخػت ممػا  ثي ممثػليفد احاي تطػػور إحى اثنيف ثـ ثاحواي

 اة أحيديثػياا إحى أياـ احملاػد احيونانييف بنت احمسػرييي مف أوؿ عاا  كاحمسػريي بييػث
  (3)اؿ رسمي مادس  تمتزج باحديف وجػز ا مف ايتف

وي ود احفضؿ إحى احممثؿ ااوؿ )ثسبس( حظاور احتراجيديا احػػاي قػػاـ باحمبػادرة 
 ثػي أسػما  إحػى ث إضػافي  ، مرتفػػع بػيف احجماػػور وهػػو يييػػط بػػه ااوحػػى حلتمثيػػؿ علػى
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واحتراجيػديا هػي ايػػد  (اسخيلوس وسػوفكلس ويوربيػدس)مامي في مجاؿ احتراجيديا وهـ ل
ركني احػدرامػا ااساسييف واحثػػاني هػي احكوميػديا ويطلاػا احكاتػب )ارسػتوفانيس(وهما نػػوع 

ويرتكػػػػز علػػػى ث ثػػػػي  ، علػػػى خشػػػبي احمسػػػرحمػػػف أنػػػػواع اادب وجػػػػد حمػػػػرض أف يمثػػػػؿ 
ي ممثلػيف وعػامليػػف وجماػور يشػاهد هػاا اح مػؿ هػػي موضػوع ومجموعػ عناصر أساسػيي

احفنػػي ويسػػتلـ احرساحػػػي احمػػراد إيصػػػاحاا حػػػه فػػي خػػػ ؿ احموضػػوع بواسػػطي خشػػبي مسػػرح 
  دالالت احكثيرة إحى احمتلايتانيات مساعدل على إيصاؿ اح تمتلؾ

ا ا  ريايػػػي علػػػى احصػػػػػراع احاػػػػػائـ بيػػػػف طباػػػػات احمجتمػػػع أو بيػػػػف وتاػػػـو احػػػدرام
احش ػوب أو اامـ إضافي إحى احصراع احيياتي أو احمصيػري حمجموع احشخصػيات احتػي 
تؤحػػػػؼ كفتػػػي احصػػػراع    أف احتراجيػػػديا ب ػػػد أف نشػػػيت أوؿ اامػػػر مرتجػػػػلي علػػػى أيػػػدي 

رها مف خ ؿ اكتشاؼ احمزيد مف عناص وأخات تتاػدـ قلي  قلي  ، ناظمي احديثرامبوس
  (4)ااساسيي واست ماحاا إحى أف أخات شكلاا احناائي  

وؿ مػػػف احاػػػػرف وأوؿ كتاباػػػا احكبػػػار هػػػو اسػػػخيلوس احػػػاي كتػػػػب خػػػ ؿ احربػػػع اا
عمػؿ مسريػػي حػػـ يصػػؿ مناػػا إال سػبع  92-70ا بػيف احخػامس قبؿ احمي د،  وكتب مػ

كتشؼ احصراع وكيفيػي تصػػويرل فػػي أعماحػه عنػدما وي تبر اسخيلوس م، مسرييػات فاط
كػاحؾ انتاػؿ باحمسرييػػي فػي شكلاػػا احبػدائي احكػوراحي احبيػث إحػى  (5)ادخؿ احممثؿ احثاني

ات واادوات احمسػػػػرييي حلمنظػػػػر راجيػػػػديا وطػػػور فػػػػي م بػػػػس احشخصػػػيبدايػػػي طريػػػػؽ احت
  رس ومسرييي احضارعاتريي ومف أعماحه ل مسرييي احفاحمس

احػػاي ادخػػؿ احممثػػؿ احثاحػػث (ؽ ـ 425-497ضػػؿ إحػػى سػػوفوكليس )وي ػػود احف
وباحماابػػؿ قػػد قلػػؿ مػػف عػػدد احجوقػػي أو  إحػػى أعماحػػه وخاصػػي احث ثيػػي االخيػػرل االوديسػػيي

احمجموعػػػػي وزاد االهتمػػػػاـ باحايمػػػػي احدراميػػػػي واحصػػػػيمي احمسػػػػرييي واالبت ػػػػاد عػػػػف احنممػػػػي 
راعاا مف اجؿ كسب ياوقاا ومف احدينيي واالعتنا  باحشخصيي ا نسانيي ومشاكلاا وص

 426-485وجػاكس و يرهػا  واحثاحػث هػو يوربيػدس ) ، واحكتػرا ، اوديػب ملكػا أعماحه ل
 ، ييث تضا ؿ دور احجوقي بشكؿ كبير وزاد االهتماـ باحم مح احفرديي حلشخصيي ؽ ـ(

وازداد االهتمػػػػػاـ باحمشػػػػػاكؿ احيياتيػػػػػي واالجتماعيػػػػػي وطػػػػػرح مواضػػػػػيع اجتماعيػػػػػي ومناػػػػػا 
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فجينيػا فػي اوحػيس  ، احنسا  احطرواديات ، اكؿ أحنسائيي احبيتي ومف أعماحه ل ميديااحمش
 و يرها 

ؤحفاػػػػػػا   ريايػػػػػػي احتػػػػػػي جػػػػػػا ت باسػػػػػػـ ما اأمػػػػػػا احجػػػػػػز  احثػػػػػػاني وهػػػػػػي احكوميػػػػػػدي
ريػػػؽ االرتجػػػاؿ يت عػػػف طؽ ـ(، ومػػػػف احم ػػػػروؼ أناػػػػا نشػػػ 385-448وفانيس )سػػػتار 

  ايػديا بشػي  مػف ناييػي بنائاػا وسػماتاحتراجا تطػػورت وأصػبيت ال تختلػؼ عػف اوب ده
ي بػػاحمجتمع باحناػػد انػػت سياسػػيي تت ػػرض حشخصػػيات مامػػي وم ػروفػػػأمػػا موضػػوعاتاا فك

  ومػف مسػريياته (6)رد ا  ريايحخدمي احمجتمع وخدمي احفػ ه واالستازا  حتاويماـواحتوج
  رهي احضفادع واحزنابي
ؿ علياػا حمسػرح احتي يصي ارت بناياؿ في اح صر احروماني واستمواستمر احي

ي ااعماؿ احمسرييي احمادمي على خشبػي احمسرح وهػي احبدايي احتطور واحفخامي وضخام
حتميػر اتجػال احمسػرح احػػديني إحػى احمسػرح احػػدنيوي ومػا تػـ مناقشػػته أمػور يياتيػه بسيطػػػي 

  بيتػه وسااجػي أخات باحتدني باحمسرح احروماني
ـ(  65 –ؽ ـ  4ـ( و سػػػينيكا ) ؽ 8- 65وقػػػد ظاػػػػر كتػػػاب أمثػػػاؿ هػػػوراس )

  (7)احاي ي ود احفضؿ حاـ بيعادل احمسرح احروماني حلييػاة مف خػ ؿ أعماحاـ احرصينػي
ب ػػػد احػػػؾ انػػػتكس احمسػػػرح وحػػػـ يصػػػؿ إحػػػى مػػػا وصػػػؿ إحيػػػه احكتػػػاب اارب ػػػي فػػػي 
مجػػاؿ احتراجيػػديا واحكوميػػديا إضػػافي إحػػى ظاػػور احديانػػي احمسػػيييي احتػػي يرمػػت احمسػػرح 

واقتصػػػػر علػػػػى ب ػػػػض احنشػػػػاطات احسػػػػااجي جػػػػدا اات احموضػػػػوعات احتافاػػػػي ، هوياربتػػػػ
وحكػف احمسػرح   وامتاز باحخ عي واحك ـ احباي  واحمير مابوؿ مما ساعد على مياربتػه

عػاد واسػتمر بشػػكؿ بسػيط حسػػببيف همػا لياجػي احمجتمػػع حػػااا احفػػف واحطاقػات واحمواهػػب 
ف هاتيف احناطتػيف ي واستفادت ماحكنيساحؾ وعت ح اد  ا نساف وياجته ح رضااحفنيي ح
ف اس مػف احنػداـ احمسرح في خدمي احكنيسي وما تروجه مف أفكار حلديف احجديد بيالستخ

زات(احتػػػػي قػػػػدمتاا احكنيسػػػػي بواسػػػػطي خػػػػػ ؿ احمسػػػػرييات احتػػػػي تسػػػػمى )ااسػػػػرار واحم ج
كسسػوار  ات قساوستاا ورجاحاػا وبنايتياػا وبايػي متطلبػات اح ػرض احمسػريي مػف أدوات وا 

وهنا ناؼ عند ميطي مامي وهي انط ؽ احمسرح مػف كنػؼ احكنيسػي  (8)اتوع وثريوشم
إحػى خارجاػا ب ػد ضػػاؽ ارعػا بت احيماػا ووصػاياها ونصوصػػياا احتػي تتيػدث عػف ييػػاة 

070 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنظ األولى 1الطدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

 المسرح وسيلظ 
 اتصال لخدمظ المجتمع

 
 

إضػػػافي إحػػػى اكتشػػػاؼ ا رث احيضػػػاري ، احسػػػيد احمسػػػيح )ع( وأصػػػيابه واحجنػػػي واحنػػػار
فمف أوائؿ احمبادرات احتي ظارت  ، وؿ احجام ييحلثاافي احيونانيي واحرومانيي وظاور اح ا

وهي مسػرييات  ـ( 1515تاليد حلمسرح احيوناني واحروماني في ايطاحيا في يدود عاـ )
وفػػي انجلتػػرا واحتػػي سػػميت باحػػدراما االحيزابيثيػػه وهػػي   (9)تاليػػد حسػػينيكا وهػػوراس و يػػرهـ

ومارحو وتوماس كيد مسرييات تاريخيه كتبت على يد احكتاب جوف حيلي و بف جونسف 
واف هػػال احفتػػرة خلاػػت تااحيػػد مػػا قبػػؿ وحػػيـ شكسػػبير وهػػي أعمػػاؿ اعتمػػدوا فياػػا احاػػوانيف 
احك سيكيي وقول احمواضيع احتي تـ طرياا ومناقشتاا وهػي ااسػاس حظاػور كاتػب مثػؿ 
وحػيـ شكسػػبير احػػاي طػػور شػػ رل ونثػػرل حمػػرض احوصػػوؿ إحػػى احاػػدؼ احسػػامي حمسػػريياته 

ي فػػي اائاػػي احمشػػاهد حمسػػريياته وهػػي تمتلػػؾ كػػؿ احمواصػػفات وااسػػس إضػافي إحػػى احرقػػ
  (12)واحيبكي واحموضوع و يرها

وشكسػػػػبير يمتلػػػػؾ موهبػػػػي فػػػػاة فػػػػي اختيػػػػار احموضػػػػوعات احتػػػػي طرياػػػػا وبنػػػػا  
حػػاا كػػاف ي ػػد شكسػػبير  ، احشخصػػيات واحػػتيكـ باحكلمػػات علػػى حسػػاف شخصػػياته احكبيػػرة

وقد أحؼ في احمجاالت كافػي احتراجيػديا  موهبيخارج عصرل أو احزمف احاي عاشه حاال اح
وعاحل احشخصيات احمريضي نفسػيا  قبػؿ ظاػور علػـ  واحكوميديا واحمسرييات احتاريخيي، 

ح صػر احناضػي واحتػي تجمػع  احنفس مما يدؿ على عباريته فاػد  جمػع بػيف احاػوة احداف ػي
حاحؾ نر  احبنا   (11)ح  بيف احم رفي واحت طش حلاول واحفكرة احبروتستانتيي حلمواطف احصاح

احخلاػػي حلػػدراما عنػػدل ي تمػػد علػػى ا يمػػاف احػػاي ال يػػد حػػه بماػػدرل ا نسػػاف علػػى اح مػػؿ 
أحيلػػي احثانيػػي ، عطيػػؿ ، ماكبػػث ور، ومػػف أهػػـ مسػػريياته ل احملػػؾ حيػػر، واحم رفػػي واحشػػ 

 هنري احرابع ، عشر
علػػى وتػػزامف ظاػػور احمسػػرح ب ػػد احػػؾ فػػي اسػػبانيا وفرنسػػا ففػػي اسػػبانيا ظاػػر 

احػػػاي أحػػػؼ احمئػػػات مػػػف  (1635- 1560أيػػػدي كتػػػاب كبػػػار أمثػػػاؿ بلػػػوب دي فيجػػػا )
واحكاتػػػب  احمسػػػرييات وقػػػد أسػػػس تااحيػػػد احمسػػػرح االسػػػباني وكتػػػب فػػػي احػػػدراما احبطوحيػػػي

( وكػػػاف  زيػػػر ا نتػػػاج مثػػػؿ سػػػاباه وكانػػػت مسػػػريياته مبنيػػػي 1681-1622كاحػػدروف )
سائؿ احشرؼ واح  قات االجتماعيي على أساس احيرفيي واالبتكار وت احل موضوعات م

  (10)باتجال نيو احديف واحتااحيد االجتماعيي
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كػورني  حلمسرح احفرنسي ث ث أعمدة مامي في مجاؿ احتيحيؼ احمسريي وهػـ ل
( أوؿ احكتػػػػاب 1684-1626وبيتػػػػر كػػػػورني ) وراسػػػػيف وفػػػػي مجػػػػاؿ احكوميػػػػديا مػػػػوحير

أرسػى  قواعػد احميسػاة فػي احاػرف وظاورل يػدثا  كبيػر ا فػي مجػاؿ احمسػرح وكونػه أوؿ مػف 
وقػػد أصػػابت مسػػريياته  ، احسػػابع عشػػر وا لػػب مسػػريياته مػػيخواة عػػف اادب احيونػػاني

نتػاج حكنػه فػي  عػاش ،احنجاح احكبير حد  احجماور بروعي أسلوبػػه احجديػػد ييػال نجػاح وا 
  ،سػػػنا ، هػػػوراس، ومػػف أهػػػـ أعماحػػػه احسػػػيد، ناايػػي يياتػػػه واجاػػػي احمشػػػاكؿ وقلػػػي ا نتػػػاج

احػػاي تميػػز بتثبيػػت أسػػس  (1699-1639وجػػاف راسػػيف )  اوديػػب ، هرقػػؿ ، بوحيوكػػت
وعناصر كتابه احمسرييي واختلؼ عف خلفه في أف ج ؿ شخصياته تتيػدث فػي احػزمف 
احاي ي يشػونه ممػا ج ػؿ احجماػور ييػب مسػريياته اناػا ت ػاحل م انػاتاـ بكػؿ أشػكاحاا 

يلػي وبيئػي راقيػي ممػا سػاعد علػى بنػا  إضافي إحػى أف راسػيف ت لػـ وتثاػؼ فػي طبي ػي جم
وهػو شػموؼ باحمسػرح احيونػاني وباحػاات  ، شخصياته مع رهافػي يسػه وتيسسػه حلجمػاؿ

، متريػػػدات ،  ومػػػف أهػػػـ أعماحػػػه ل افجينػػػياحكتػػػاب اآلخػػػريفاحكاتػػػب سػػػوفوكليس وبايػػػي 
( واسػػمه 1673-1601وفػػي مجػػاؿ احكوميػػديا كػػاف مػػوحير )  فيػػدر، بايزيػػد، انػػدروماؾ
وي ػػود  احفضػػؿ حمػػوحير بػػاحخروج باحمسػػرح احكوميػػدي  هػػو جػػاف باتسػػت بػػوك فاحياياػػي 

عػػف ا طػػار احاػػديـ إحػػى أسػػلوب جديػػد مػػف خػػ ؿ طػػرح موضػػوعات هادفػػي واات ممػػز  
حاحؾ ي د موحير مف ابرز مػف كتػب فػي مجاحػه وهػي احمسػرييات احكوميديػي  ، اجتماعي

بنا  شخصيته احفنيي وما تركه هاا وكاف حمكاف والدته وتربيته ااوحى وااثر احكبير في 
احمكاف احمزديـ وهو سوؽ ش بي احاي عاش فيػه ومػا انطبػع فػي ااكرتػه واحتػي عكسػاا 
فػػػي أعماحػػػه احمسػػػرييي مػػػف موضػػػوعات تػػػـ مشػػػاهدتاا ومناقشػػػتاا وكانػػػت ميببػػػي عنػػػد 

إضػػافي إحػػى دراسػػته احواسػػ ي حل لػػـو بتػػيثير واحػػدل احػػاي كػػاف ي مػػؿ فػػي احػػب ط ، مشػػاهديه
ي علػػى أسػػاس تايئػػي مػػوحيير حػػنفس اح مػػؿ وحاػػا  احملػػؾ واامػػرا  واحنػػب   واحت امػػؿ احملكػ

م اـ واحاي فتح أماـ موحير أبواب جديػدة فػي احثاافػي واح لػـو واحفنػوف واحفلسػفي وباحتػاحي 
 ، مدرسػػػػػػه اازواج ومػػػػػػف أعماحػػػػػػه ل  (13)ان كػػػػػػس بشػػػػػػكؿ ايجػػػػػػابي علػػػػػػى أعماحػػػػػػه وفنػػػػػػه

  عدو احمجتمع، دوف جواف ، طرطوؼ
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 د هال ااسما  اح م ي في مجاؿ اح مؿ احمسريي أصاب أوربا فتػرة انتكػاس ب
وحكػػف يجػػب أف ، خػػ ؿ احاػػرف احثػػامف عشػػر فػػي انكلتػػرا وفرنسػػا وأحمانيػػا وايطاحيػػا و يرهػػا

الننسػػى مػػا قدمػػه ب ػػض احكتػػاب مثػػؿ حسػػنل وشػػلر فػػي أحمانيػػا وفػػوحتير وبومارشػػيه فػػي 
ؿ فػػوت وجوحػػد سػػمث فػػي انكلتػػرا وهػػـ مػػف فرنسػػا واحميػػري جوحػػديني فػػي ايطاحيػػا وصػػموي

ماػػد احطريػػؽ حظاػػور أسػػما  كبيػػرل فػػي مجػػاؿ اح مػػؿ احمسػػريي واحتػػيحيؼ وكػػاف احػػؾ فػػي 
 ، احجديدة يدود احارف احتاسع عشر ييث ظارت احرومانتيكيي كرد ف ؿ على احك سيكيي

وأوؿ مػػػا ظاػػػرت فػػػي احػػػدوؿ االسػػػكندينافيي علػػػى يػػػد جوتػػػه وشػػػلر وانتشػػػرت فػػػي انكلتػػػرا 
  (14)وروسيا و يرها ايطاحياو 

ظاػػرت احطبي يػػػي كنتػػػاج حمفاػػوـ جديػػػد ح  قػػػي ا نسػػاف بػػػاحكوف وحلمكػػػاف احػػػاي 
يمثله في احمجتمع واستجابي حتميرات يياتيه واجتماعيه وصناعيي ويتػى فػي ا يسػاس 
  واحلمػي حمػرض احوصػوؿ إحػى وهػـ احطبي ػػي وتطبيااػا بشػكؿ يرفػي علػى خشػبي احمسػػرح

وهاا دفع بػاحكثير ، ابه حجز  ماتطع مف احيياة ا نسانيي بكؿ شي فكانت احمسرييي مش
مػػف احماتمػػيف باحمسػػرح حلخػػروج مػػف هػػاا ا طػػار احضػػيؽ وهػػي احطبي ػػي وشػػروطاا إحػػى 
ااوسػػع مناػػا وكػػاف فػػي احواق يػػي احتػػي أخػػات احطبي يػػي ونسػػاتاا بشػػكؿ مناسػػب حمػػرض 

  تاديماا على خشبي احمسرح
ؿ مػػف احميػاؿ فوجػػد اح ػامليف باحمسػػرح أسػػاحيب وحكػف االسػػتمرار علػى هػػاا احيػا

دراميي جديدة أخر   باحتيحيؼ وا خراج ويتى احتانيات احمسرييي بييث تـ تاديـ اح مؿ 
احمسريي باتجال رمزي وهاا االتجال جا  مع كؿ االتجاهات ااخر  احتي جا ت ب دها 

 مثؿ احت بيريي واحتجريديي 
حمسػرح اح ػاحمي فػي تلػؾ احفتػرة واحلػايف ومف االمثلي حميطات مامي مف كتػاب ا

أحفوا ضمف قواعد وأساحيب االتجاهات احمسرييي هنرؾ ابسف احاي بدا ا نتاج ب د عػاـ 
وجػػػا ت مسػػػريياته احتػػػي ي مػػػؿ علػػػى أخراجاػػػا متالبػػػي بػػػيف احطبي يػػػي واحواق يػػػي  1852

احصػػمير واحرمزيػػي وأعماحػػه هػػي لبرانػػد وأعمػػدة احمجتمػػع وهيػػداجابلر وااشػػباح و أيوحػػؼ 
فمػػف خػػ ؿ أعماحػػه احسػػاباي نجػػد ابسػػف قػػد طػػور تجربتػػه كفنػػاف وتطػػويرل حلشػػكؿ  و يرهػػا
وهي (وهاا واضح في تسلسؿ كتابته حألعماؿ وكما في مسرييته )احبطي احبريي، احدرامي
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مياوحي حلتوصػؿ إحػى ويػدة جديػدة فػي احشػكؿ وتطػوير مفاػـو احرمػز فػي نصوصػه كمػا 
وهو باحؾ يياوؿ  احوصوؿ إحى شكؿ درامي  (احموتىفي مسرييي )عندما نستياظ نيف 

  (15)مكتمؿ
وظار أوجست ستريند برج احاي أحؼ في احرمزيي وتجاوزها إحى احت بيريي ييث 
بدا يكتب في عادل  احثاني مف عمرل ييث استويى مف احتاريل أوؿ أعماحػه وكػاف احػؾ 

عماحػػه احمسػػرييي وب ػػدها يػػاوؿ احتجديػػد فػػي احشػػكؿ احػػدرامي واحمسػػريي ا 1872عػػاـ 
حاحؾ جا ت أشكاحه احدراميي مخاحفػي ، وسوناتا واحشبح و يرها (مثؿ )احطريؽ إحى دمشؽ

حمػػا موجػػود فػػي زمانػػه وكػػاف رافضػػا حلتفسػػيرات احزائفػػي احتػػي تؤكػػد علػػى تجربػػي احكاتػػب 
  (16)وعليه قبوؿ هال احتجربي بما فياا مف  رابه وقول على احسوا 

يكوؼ و وركي وتشيكوؼ كتػب فػي احطبي يػي وفي روسيا ظار كتاب أمثاؿ تش
وتيوؿ إحى احواق يي في يػدود احاػرف احتاسػع عشػر وحكنػه ي تبػر مػف احمؤسسػيف حلرمزيػي 
وي ػػود احفضػػؿ فػػي ماارتػػه فػػي أحكتابػػي إحػػى احكشػػؼ عػػف احشخصػػيي مػػف خػػ ؿ يواراتاػػا 

واحكاتػػب  ػػوركي احػػاي أحػػؼ بمػػا يمػػس   احطويلػػي كمػػا فػػي مسػػرييي طػػائر احبيػػر و يرهػػا
ح  قات االجتماعيي وم احجي أوضاع احطباي احمسيوقي مف احمجتمع كما في مسػرييي ا

  (17)احيضيض
وفػػي انكلتػػرا ظاػػر احكاتػػب احسػػاخر يرناردشػػو احػػاي تميػػز بادرتػػه علػػى احسػػخريي 

وحػه أعمػاؿ مناػا )اح ػودة  ،واحفكاهي وماارته في م احجي احمسػائؿ احجدحيػي واحكاريكاتيريػي
 (بيػػػػػت احالػػػػػوب احميطمػػػػػي)و (و )تلميػػػػػا احشػػػػػيطاف (سػػػػػي جػػػػػافو )احادي (إحػػػػػى متوشػػػػػاحح

ا صػػػ ح احسياسػػػي وااخ قػػػي واحفنػػػي     وشػػػو صػػػيفي ثػػػوري ييػػػرص علػػػى  و يرهػػا
  واحديني وتمثؿ في دعوته احمثؿ واحتااحيد االجتماعيي

وفي أحمانيا ظار صايب احمسرح احمليمي برتوحت برخت احػاي ياػاؿ عنػه انػه 
وهو الينتمي ، أشاد كثيرا باحماركسيي، بسيط وم اد م ا صريح وخفي في آف وايد وهو

إحػػى احمسػػرح اارسػػطي احػػاي يتميػػز بقثػػارل احشػػفاي واحريمػػي حلوصػػوؿ إحػػى احتطايػػر بػػؿ 
يػؤمف بػػاحوعظ االيتجػاجي وا قنػػاع وهػو بايػػث عػػف احمثػؿ ا نسػػانيي واحاػيـ احخيػػرة عنػػد 
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ودائػػرة احطباشػػير احاوقازيػػي ا نسػػاف وهػػاا واضػػح فػػي أعماحػػه مثػػؿ أوبػػرا احاػػروش احث ثػػي 
  وااـ شجاعي و يرها

وهنػػاؾ أسػػما  كثيػػرة ظاػػرت هنػػا وهنػػاؾ فػػي أوربػػا وأميركػػا ويتػػى اح ػػاحـ اح ربػػي 
ورافؽ احػؾ ثػورة علػى ، في يدود احارف احماضي وكؿ مناـ كتب يسب توجاه وانتما ل

سػريييف شػروط وقواعػد تػـ كسػرها بواسػطي احمخػرجيف احم قيـ احمسرح احاديـ ومػا بػه مػف
احػاي بػػدأ دورهػػـ فػػي اح مليػػي احمسػػرييي بدايػػي احاػػرف احتاسػػع عشػػر وأصػػبيوا مػػؤثريف فػػي 
ـ مجموعػػػي اح مػػػؿ احفنػػػي ب ػػػد اسػػػت ـ احػػػنص  اح مػػػؿ احفنػػػي كػػػوف احمخػػػرج هػػػو احػػػاي ياػػػو 
احمسريي وهو مسؤوؿ عف كؿ صميرة وكبيرة عف أقامي بنيي اح رض احمسريي ب د أف 

وهػػػػاا احنشػػػػاط احسػػػػابؽ  وردف كػػػػريل و مػػػػاير هوحػػػػدأمثػػػػاؿ أبيػػػػا وكػػػػ  كػػػػاف نصػػػػا  مكتػػػػوب
حلمخػػرجيف فػػرز تجػػارب كثيػػػرة فػػي مجػػاؿ تاػػديـ اح ػػػرض احمسػػريي وخاصػػي ب ػػد اح اػػػد 
احخامس مف احارف احماضي تاريبا فيصبح احفناف احمسػريي  يخاطػب وجػدانا  جديػدا  واف 

  (18) ي كس بصدؽ كؿ ما في هاا احوجداف مف ت ايد وثػرا  وأييانػا  تضػارب وتسػارع  
مف هال احتجارب في احمسرح تجربي احمسرح احفاير حلمخرج احبوحندي كروتوفسكي واحاي 
أكػػد علػػى احممثػػؿ فاػػط واحػػاي ي ػػوض عػػف بايػػي اح ناصػػر احمسػػرييي ااخػػر  بيركاتػػه 
احجسػػديي حػػاحؾ مكػػاف اح ػػرض كػػاف أمامػػه مفتػػوح فػػي اختيػػارل مػػع ابسػػط احشػػروط احفنيػػي 

سػرح ال ييتػاج    أال حلت بيػر احجسػدي واحصػوتي احػاي انه خاحي مف احتانيات وهاا احم
   (19)ياـو به ممثلوف   

واحمخػػػرج احم ػػػروؼ أحيػػػا كػػػازاف  احػػػاي يؤكػػػػد فػػػي أعماحػػػه علػػػى االرتجػػػاؿ فػػػػي 
مسػػرييته أثنػػا  احتمػػاريف وكػػاحؾ اح ػػرض احمسػػريي وهػػو يرجػػو مػػف احممثػػؿ أف يكتشػػؼ 

  وصػػػوحاا إحػػى احمتلاػػػي احشخصػػيي احتػػي يمثلاػػػا واحت ػػرؼ علياػػػا وعلػػى سػػػلوكاا حمػػرض
واحمخرج ارتو صايب مسرح احاسػوة احػاي نػاد  باحشػكؿ علػى يسػاب احكلمػات بوسػائؿ 

  وتجػػارب احمسػػرح احبيئػػي احػػاي هػػو واحػػرقص واحفنػػوف احتشػػكيليي و يرهػػامثػػؿ احموسػػياى 
دائـ احبيث عف بيئات جديػدة واكتشػاؼ احشػي  احجديػد احػاي يجػاب احجماػور حمشػاهدة 

مناػػا وتجػػارب احمسػػرح احمفتػػوح احػػاي ي تمػػد علػػى احممثػػؿ بيرتجػػاؿ  عروضػػه واالسػػتفادة
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احيوار وهو يناقش اامور احسياسيي احتي ي اني مناا احفرد وعروضه دائما خارج مسرح 
  اح لبي

ي إحػػػػى ي مػػػػف احك سػػػػيكيوطػػػػرؽ احمسػػػػرح أبػػػػواب االتجاهػػػػات اادبيػػػػي واحتشػػػػكيلي
ي يػػػي احاػػػرف اح شػػػريف وظاػػػور اآلحػػػومػػػف بدا  احطبي يػػػي واحواق يػػػي وب ػػػدها جػػػا ت احرمزيػػػي

دعو إحى احثورة على واق ه تنادي كار احفناف واحمبدع  تي احيروب احكونيي أخات أفوبداي
اف مف مشاكله احتي هي قػد  اي وقع عليه ويخلصػوف ا نسبتيرير ا نساف مف احظلـ اح

فػػػػػػي وكػػػػػػاف واضػػػػػػيا   (02)  تتخػػػػػػا شػػػػػػك  دينيػػػػػػا أو اجتماعيػػػػػػا أو فلسػػػػػػفيا أو سياسػػػػػػيا    
االتجاهػػػات احت بيريػػػي واحتجريػػػد واحسػػػرياحيي احتػػػي أرادت احاضػػػا  علػػػى ا رث احيضػػػاري 

  احاديـ وخلؽ قيـ جديدة وأكد أف احؾ يدخؿ ضمف س ادة ا نساف
وفػػػي اح ػػػاحـ اح ربػػػي يمكػػػف احاػػػوؿ بػػػيف اح ػػػرب قػػػد عرفػػػت أشػػػكاال مختلفػػػي مػػػف 

ؿ هاا احنشاط حـ يتطور وحكف ك  احنشاط احمسريي قبؿ ظاورل ناايي احارف احتاسع عشر
باحشكػؿ احمطلوب حلدراما بسبب احايود االجتماعيي احتي فرضاا احديف ا سػ مي إضػافي 

ومػػف أشػػار هػػال احنشػػاطات هػػي خيػػاؿ  إحػػى ييػػاة احبػػداوة احتػػي عاشػػتاا احشػػ وب اح ربيػػي
احظؿ احاي ي تمد احسخريي واحضيؾ وما يسػمى باحيكػا وف احػايف ي بػروف عػف مشػاكؿ 

وفػػػي زمػػػف احخليفػػػي احمتوكػػػؿ )أحدوحػػػي   احجتاػػػا وتيويلاػػػا إحػػػى مشػػػاهد هزحيػػػياحنػػػاس وم 
ظارت جماعػػه تسمى )احسماجي( وهـ مالدوف حلناس بمظاهر مضيكي و  حـ  (اح باسيي

نما صنع حنفسه ماصورة ير  مناا اح رض  ؿ احمتوكؿ عف يبه حتمثيؿ احسماجي، يتخ وا 
احنشػاط ظاػر فػي مصػر ودوؿ احممػرب  وهػاا (01)أي انػه بنػى مسػريا بػدائيا   ، عف ب ػد
عنػدما عػاد مػاروف احناػاش بتجربػي  1884واحبدايي احيايايي حلمسرح كانت عػاـ   اح ربي

احتػػيحيؼ احمسػػريي مػػف فرنسػػا وقػػدماا فػػي حبنػػاف بشػػكؿ مسػػريي يمتلػػؾ شػػروط اح ػػرض 
واحرائد احمسريي ايمد أبو خليؿ احاباني احاي استفاد مف احاصػص احشػ بيي  ، احمسريي

وانتشػر باػاا احشػكؿ بػيف احػدوؿ اح ربيػي مػع احفػارؽ احبسػيط ، تي كانت تاػص باحماػاهياح
وتؤكد احمصادر أف عاد احخمسينات كاف أالنط قي احصيييي حلمسرح ب د    فيما بيناـ

وحكػف عػودة احدارسػيف باحخػارج فػي دوؿ أوربػا وأميركػػا   تجػارب بسػيطي قبػؿ هػاا احتػاريل
ففػػػي احممػػػرب ظاػػػرت ، أسػػػس احػػػدراما بشػػػكؿ صػػػييحإحػػػى أقطػػػارهـ سػػػاعد علػػػى تركيػػػز 
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تجارب قاـ باا احطيب أحصدياي وهي تجػارب شػبياه بمػا قػدـ فػي أميركػا وأوربػا أضػافه 
وفػػي مصػػر هنػػاؾ احكثيػػر مػػف احمبػػدعيف علػػى كػػؿ االصػػ دل فػػي   إحػػى احمسػػرح احتاليػػدي

واحتجػػارب احتػػيحيؼ وا خػػراج واحتمثيػػؿ واحناػػد وقػػرباـ مػػف دوؿ أوربػػا وأقامػػه احمارجانػػات 
و في اح راؽ فكاف عاػد احخمسػينات مػف  وكاحؾ في ب د احشاـ ودوؿ احخليل، احمسرييي

احاػػػرف احماضػػػي هػػػي االنط قػػػي احصػػػيييي حلمسػػػرح اح راقػػػي ب ػػػد عػػػودة احدارسػػػيف مػػػف 
احخارج وتيسيس أكثر مف فرقي مسػرييي قػدمت احكثيػر مػف احمواضػيع احميملػي باافكػار 

وكػػػاف هنػػػاؾ احكثيػػػر مػػػف احتجػػػارب  ، بػػػي احميتػػػؿ و يرهػػػااالجتماعيػػػي واحسياسػػػيي وميار 
   (00)أحيديثي واحمشاركي باحمارجانات خارج احاطر أضافي إحى احمسرح احتاليدي

 ادلبحث انثاني
 الوــــائم اإلعـــوس
 انتهفزيىن وخصائصه: 

أف حلتلفاز مزايا وخصائص ال تتوفر حميرل مف وسػائؿ االتصػاؿ و هػاا مػا دفػع 
امه علػػػى نطػػػاؽ واسػػػع حتيايػػػؽ أهػػػداؼ و ايػػػات احناجيػػػي وتزايػػػد هػػػاا احجميػػػع السػػػتخد

االسػػتخداـ تب ػػا حنطػػور آحيػػات اسػػتخدامه وسػػ ي انتشػػارل والسػػيما ب ػػد أف أصػػبح اجتيػػاز 
احيػػدود فػػي متنػػاوؿ احيػػد وهػػاا مػػا يج لنػػا ناػػوؿ أف اح ػػاحـ أصػػبح حػػيس قريػػي صػػميرة بػػؿ 

زايػػا حػػيس بوصػفه   وسػػيلي عاديػػي أف أهميػػي احتلفػاز احػػاي يتمتػػع باػال احم  شاشػي صػػميرة
نمػػا  هػػو أهػػـ احوسػػائؿ احتػػي اخترعاػػا ا نسػػاف علػػى اارض    (03)مػػف وسػػائؿ ا عػػ ـ وا 

واف قدرته على احوصوؿ إحى قطاعات واس ي مف احجماهير ال توفرها أي وسػيلي أخػر  
ت ػػد إيػػػد  احمميػػػزات احتػػػي تيسػػر أثػػػرل فػػػي ناػػػؿ احمضػػاميف وتيػػػدد عناصػػػر احاػػػوة احتػػػي 

امتػػػه فػػػي ناػػػؿ اافكػػار واحخبػػػرات مػػػف خػػػ ؿ انػػه ي ػػػد مػػػف احوسػػػائؿ االتصػػػاحيي تسػػاؿ م
واحصػورة  ااساسيي حلمشاهد في تلاي احثاافي مف خ ؿ ما يوفرل مف مزايا احلوف واحيركػي

ويمتلػػؾ احاػػدرة علػػى تيايػػؽ احسػػبؽ   واحتاريػػب واحتيريػػؾ حألشػػيا  احثابتػػي واحػػدراما و يرهػػا
عاػا  وهػو قػادر علػى احتػيثير بػاحمتلاي بيكػـ واق يػي احصيفي وناػؿ اايػداث حيظػي وقو 

عمليػػػػي احتمطيػػػػي ا خباريػػػػي احتػػػػي يمارسػػػػاا بفضػػػػؿ احصػػػػورة احتػػػػي ت بػػػػر عػػػػف اايػػػػداث 
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وقدرتػػػه علػػػى مخاطبػػػي مختلػػػؼ فئػػػات وشػػػرائح احمجتمػػػع بجميػػػع مسػػػتوياتاا   بمصػػػداقيي
 احيي عاحيي ويمتلؾ ف  احثاافيي واحوصوؿ إحى مناطؽ جمرافيي نائيي بفضؿ احتطور احتاني

حاا اثر في نفوس احمتلايف حدرجي اخت ط اامور عند ب ضاا وعدـ قدرتاـ على احتميز 
بيف احواقع واحخياؿ في د في هاا   وسيلي مامي مف وسائؿ ا قناع واحوصوؿ إحى اافراد 
كػػاحؾ يتمتػػع باػػدرل عاحيػػي علػػى جمػػع أفػػراد اآلسػػرة يػػوؿ شاشػػته حيشػػ روا بػػدؼ  احييػػاة 

وجمع أبنا  احش ب احوايد وخلؽ أيسػاس باحمسػؤوحيي حػدياـ إزا  ااعمػاؿ   (04)احمنزحيي 
احتػػي تاػػـو باػػا احدوحػػي ويػػؤدي إحػػى صػػدور ردود ف ػػؿ قويػػي ضػػد احنظػػاـ فػػي ياحػػي سػػو  

وي مػػؽ شػػ ور احفػػرد باالنتمػػا  حلػػوطف وخلػػؽ أيسػػاس حػػد  احمتلاػػي  ، اسػػتخداـ احسػػلطي
ابع احناس نشاطات احمسػئوحيف مػف شاشػته باحمشاركي احمباشرة باح مليي احسياسيي ييف يت
وتجسيد احم اني بفضػؿ إمكانياتػه فػي  (05)ويستم وف إحى اياديثـ مف احفارات ا خباريي

 االسػػػػت اني بكػػػػؿ اح ناصػػػػر احسػػػػم يي واحبصػػػػريي واحرمزيػػػػي واحلفظيػػػػي فضػػػػ  عػػػػف سػػػػاوحي 
نفرد بميزة فاحتلفاز بوصفه جااز إخباريا ي  (06)احت رض حه انه ال ييتاج إحى ماارات  

احواق يي إا انه يادـ حنا اايداث واحوقائع في منازحنا بصورة متكاملي اقرب إحى احواقع إا 
أف احصوت واحصورة عام ف ييوياف يؤثراف تيثير هاـ في يياة اافراد احيوميي واح اديي 

إا أف ، ويتصػػػػ ف باالنف ػػػػاالت احمختلفػػػػي حكػػػػؿ فػػػػرد مػػػػا داـ يسػػػػتطيع احسػػػػمع واابصػػػػار
ة مػػف أيسػػف احوسػػائؿ احمان ػػي فػػإاا اقتػػرف احخبػػر ا ااعػػي برؤيتػػه علػػى احشاشػػي احصػػور 

احصميرة مصورا في موق ه فاف احؾ ادعى إحى تصدياه فاحوسائؿ احمرئيي ا خباريي حاػا 
أثرهػػا وفاعليتاػػا إا تسػػتيوا علػػى االهتمػػاـ احكامػػؿ حلمشػػاهديف وهػػو بػػاحؾ يشػػكؿ قواحػػب 

مكانيػػػي اكبػػػر علػػػى  جديػػػدة أو احجمػػػع بػػػيف قػػػاحبيف أو أكثػػػر  يجػػػاد شػػػكؿ جديػػػد وقػػػدرة وا 
يصػػاؿ احم لومػػي إحػػياـ وهػػو احاػػدؼ ااكبػػر   ويل ػػب احتلفزيػػوف (07)احتػػيثير باحمشػػاهديف وا 

دورا أساسيا في بنا  احنسيل احسياسي حلديماراطيي النتشارل ومنه ي بر احاػادة احسياسػيوف 
يناػؿ مػا يفكػر فيػه احنػاس عف وجاات نظرهـ  ويلتمسوف احمساندة حسياستاـ  وباحماابػؿ 

وياػػػـو بتاػػػديـ   إحػػى احسياسػػػي وحػػػاحؾ نػػػر  إمكانيػػػي هػػػال احخدمػػي حلتطػػػور اح لمػػػي احكبيػػػر
خدمػي أخػر  فػي منػازؿ احنػاس بييػث يمنػياـ عػف احػاهاب إحػى أمػاكف أخػر  قػد تكلفاػػـ 
جاد ا وماال  أو اليادروف احوصوؿ إحياا حاحؾ   فاحتلفاز وسيله تيسير ا ع ـ حلناس مف 
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فاو ياوـ بناؿ احمباريات وااليتفػاالت واحمظػاهرات واحف احيػات ويتػى    (08)ف مشاي  دو 
مػـ احجبػاؿ بػؿ ويتػى علػى سػطح خبرات ااشخاص واحييػاة فػي أعمػاؽ احبيػار وفػوؽ ق

  (09) احامر
 مميزات انصحافة كىسيهة اتصال :

ر حلصيافي في كؿ بلداف اح احـ وظػائؼ أساسػيي مناػا تاػديـ احم لومػات واافكػا
احجديدة عف اايداث أو  احاضايا أو احمشاكؿ احتي تشمؿ احرأي اح ػاـ وتفسػير ااخبػار 

كاحؾ احتثايؼ عف طريؽ   احيوميي واحت ليؽ علياا بما يوضح أب ادها وجوانباا احمختلفي
احاػػػاري  أب ػػػاد جديػػػدة يػػػوؿ تلػػػؾ  نشػػر احم ػػػارؼ ا نسػػػانيي احمختلفػػػي احتػػػي تضػػػيؼ إحػػى

ـ باحتوعيي احسياسيي و سياسي احيكومي ومواقفاػا احمختلفػي مػف احمواضيع  واحصيافي تاو 
قضػػايا احمجتمػػع ونشػػر اافكػػار واحفلسػػفات احتػػي تػػدافع عناػػا ضػػد خصػػوماا فاػػي ت بػػ  
احجمػػاهير حخدمػػي نظػػاـ سياسػػي أو اجتمػػاعي واحمسػػاهمي فػػي احتنميػػي احوطنيػػي وتكػػويف 

فاع عػػف ااديػػاف واحمادسػػات احػػرأي اح ػػاـ فػػي احمجتمػػع واحتػػيثير فػػي اتجاهاتػػه وتاػػـو باحػػد
واحاػػػيـ واحمبػػػادئ ضػػػد دعػػػوات ا حيػػػاد و يرهػػػا إضػػػافي إحػػػى احتسػػػليي وا متػػػاع حتخفيػػػؼ 

أف احصػػيافي ووسػػائؿ ا عػػ ـ ااخػػر  أصػػبيت منبػػر ا ي بػػر مػػف   اح ػػب  عػػف احنفػػوس
خ حاا احناس عف آرائاـ ومصاحياـ وشكواهـ بصػفيات خاصػي تػؤدي إحػى مػد جسػور 

ر واحسػلطي مػف جاػي وبػيف احجمػاهير واحصػيافي مػف جاػي أخػر  الف احثاي بيف احجمػاهي
كافي احدساتير في بلداف اح احـ تنص على يؽ احفرد في احت بيػر عػف رأيػه ف لػى وسػائؿ 
ا ع ـ بما فياا احصيافي إف توسع دائرة مسػؤوحيي احفػرد فػي جميػع احاػرارات مػف خػ ؿ 

اف احػػؾ يػػؤدي إحػػى أثػػارة يمػػاس مػػا تنشػػرل يػػوؿ مختلػػؼ احاضػػايا احتػػي تاػػـ احجماػػور و 
احناس حلمشاركي في احيياة اح امي و يدف اـ حلتفكير في إيجاد احيلوؿ احسليمي حمشاكلاـ 

أف مػػف أهػػـ واجبػػات احصػػيافي أمػػاـ احمجتمػػع هػػو تاػػديـ احم لومػػات بنزاهػػي   (32)اح امػػي
وصػػػدؽ يػػػوؿ احاضػػػايا احمت لاػػػي باحصػػػاحح اح ػػػاـ يتػػػى يسػػػتطيع احجماػػػور احيكػػػـ علػػػى 

ضايا احتي تاماـ ويستطيع مراقبي أنشطي احيكومي وأعماحاا و   ينتادها ناد ا بنا ا  إا احا
  أف احناػػػد واحبنػػػا  ي ػػػد أساسػػػا مػػػف أسػػػس (31)إف احصػػػيافي هػػػي احتػػػي تمثػػػؿ احجماػػػور  
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احصيافي احجادة إا تاـو بدور احمفتش اح اـ وتكشػؼ اح يػوب واالنيرافػات احمختلفػي مػف 
فػػػػاف احخدمػػػػي احتػػػػي تاػػػػدماا  ، ؤسسػػػػات واحػػػػدوائر احمختلفػػػػيخػػػػ ؿ مراقبتاػػػػا  عمػػػػاؿ احم

وعلػػى احصػػيفي أف يلتػػـز   (30)احصػػيافي حلجماػػور هػػي خدمػػي جوهريػػي حلفػػرد واحمجتمػػع
نسػػػانيي واضػػػيي مسػػػتمدل مػػػف  بشػػػرؼ احمانػػػي احتػػػي تاػػػوـ علػػػى أسػػػس وقػػػيـ اجتماعيػػػي وا 

عػػف مصػػاحح احجمػػاهير وياػػائؽ احمجتمػػع فيفسػػر اايػػداث مػػف دوف أي تييػػز قػػد يػػنجـ 
مصػػػاحيهل احخاصػػػي أو سػػػو  احفاػػػـ أو ان ػػػداـ احػػػوعي حػػػاحؾ يتضػػػح دور احصػػػيافي حػػػد  
احنػػاس سػػلبا أو إيجابػػا توجياػػا أو أفسػػادا فػػاف تيثيرهػػا علػػى احػػرأي اح ػػاـ سػػ ح او يػػديف 
ومف هنا تتضح خطورة احصيافي فاي تتمثؿ بيناا   وسيلي مػف وسػائؿ احػرأي اح ػاـ بمػا 

رشاد وفػي احوقػت نفسػه هػي وسػيلي مػف وسػائؿ احت بيػر تنشرل مف أخبار وآرا  وتوجيه  وا 
  فاحجريػدة (33)عف احرأي اح اـ واحمرآة احصادقي احتي ينبمي أف ت كػس مػا فػي احمجتمػع  

هي خدمي وحيست سل ي كوناا تادـ احم لومات في مجتمع تزداد فيه ت ايد احروابط بػيف 
يافي هػػػي كشػػػؼ احفسػػػاد فمسػػػؤوحيي احصػػػ  احفػػػرد واحجماعػػػي نتيجػػػي حت اػػػد ظػػػروؼ احييػػػاة

وم احجي احمشاكؿ إضافي إحػى احمراقبػي مػف اجػؿ يمايػي احمجتمػع واحػدفاع عػف مصػاحيي 
وتبني أسلوب احرقابي احجماهيريي احاي يساعد على رصد ومتاب ي ياالت احفسػاد فضػ   
عػػػف انػػػه ي مػػػؿ علػػػى توجيػػػه احيػػػس اح ػػػاـ حػػػد  احفػػػرد واح ػػػامليف بػػػيجازة احدوحػػػي بصػػػورة 

ات احفسػػاد ا داري مػػف خػػ ؿ عػػرض تشخيصػػات ميدانيػػي اسػػباب خاصػػي ضػػد ممارسػػ
  (34)هاا احفساد
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 مميزات االذاعه كىسيهة اتصال :
يمكف وصؼ هال احمميػزات بػيف احمسػتمع يصػنع احصػورة فػ  توجػد وسػيلي مػف 
وسػػائؿ االتصػػاؿ تػػداني احراديػػو فػػي صػػيا ي احصػػورة حػػد  احمسػػتمع فاػػي وسػػيلي عميػػا  

على أاف احمستمع فاط إال انه وسيلي قادرة على أثارة خياحه ففػي كونه ي تمد في احتلاي 
احليظي احتي يخرج فياا احصوت مف مكبػر صػوت جاػاز االسػتاباؿ يبػدأ احمسػتمع علػى 
احفػور بشػكؿ تلاػائي فػػي تيويػؿ مػا يسػػم ه إحػى صػورة يكوناػا فػػي خياحػه وبػاحؾ   تكػػوف 

ففػػي احتلفػػاز  (35) ييػػبسػػتمع علػػى اوقػػه ووفػػؽ مػػا ياػػو  و صػػورا أصػػيلي يصػػن اا كػػؿ م
مث   تكوف احصورة ميددة بيجـ احشاشي ومسػايتاا وعمااػا ومكوناتاػا ماثلػي أمػاـ عػيف 
احمشاهد قابلي حلناد واحتايػيـ وم روضػي حلػرفض أو احابػوؿ فاػي مػف صػنع مجموعػي مػف 
اح امليف ي ترياا باحضرورة احناص وعدـ احكماؿ على اح كس مف احؾ في احراديو ييػث 

تمع بنفسػػه بصػػنع احصػػورة احتػػي يرضػػى عناػػا واحتػػي يمكػػف أف نطلػػؽ علياػػا ياػػـو احمسػػ
احصػػورة احكاملػػػي حػػػاحؾ   فػػػيف مػػف يكتػػػب فػػػي احراديػػػو عليػػه أف يختػػػار احكلمػػػات احموييػػػي 

إا  اليبت د احمتيدث في احراديو عػف أاف احمسػتمع أال باحمسػافي بػيف فمػه  (36)باحصورة  
  مسػافي تفصػؿ بػيف احمرئيػات واحمشػاهد واحمايكروفوف ب كػس احتلفػاز ييػث تكػوف هنػاؾ

وت نػي هػػال احخاصػػيي باحنسػػبي حلراديػػو إنمػػا يخػػرج منػػه يػػدخؿ مباشػػرة إحػػى اهػػف احمسػػتمع 
نمػػا  دوف عوائػػؽ كمػػا ت نػػي أيضػػا  إف مػػايكروفوف االااعػػه حػػيس نظػػاـ  حلخطػػاب اح ػػاـ وا 

واحتشػميؿ  هو وسيلي حليديث مباشرة إحى احمستمع احفرد وا ااعي تمتاز ببسػاطي ا نتػاج
وقله احكلفي فاي ت تمد على مايع ومػايكروفوف وتمويػؿ بسػيط حنصػباا وتشػميلاا عكػس 

وهػاا مػا ينطبػؽ علػى   احوسائؿ ااخر  احتي تيتاج إحى مجموعي عامليف وكلػؼ عاحيػي
تمتاز االااعي   احجماور احاي ير  ساوحي استاباؿ احبث ا ااعي وقلي كلفته باحنسبي حه

ي احتػػي ييػػتـ علػػى احمتلاػػي احتواجػػد باػػرب احمػػاياع واالسػػتماع بشػػكؿ باحتوقيتػػات احصػػارم
وحكناػا تسػمح حلشػخص   جيد الف احسمع هو ااداة احوييدة حفاـ ما يااؿ وبدوف أعػادة 

واف اح ػػامليف   باحايػػاـ بإعمػػاؿ أخػػر  مػػع سػػماعه حلمػػاياع عكػػس بايػػه احوسػػائؿ ااخػػر 
قي وجيد ويخضع حشروط الف ال بديؿ با ااعي يجب أف يكوف اختيارهـ حلمواد بشكؿ را
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أمػػػاـ احمسػػػتمع أال مػػػا ياػػػدـ وهػػػاا مػػػا النجػػػدل مػػػث  فػػػي احصػػػيافي فػػػاحمتلاي ينتاػػػؿ بػػػيف 
اا حػػػػـ تتياػػػػؽ هػػػػال احناطػػػػي ياػػػػوـ احمتلاػػػػي بملػػػػؽ احجاػػػػاز  موضػػػػوعات احجريػػػػدة بيريػػػػي وا 
واحػػتخلص مػػف مػػا يسػػمع حػػاحؾ فػػاف افتاػػار ا ااعػػي حلمسػػايي يفتػػرض أف يكػػوف اختيػػار 

ة ا ااعيي مكثف ا وميكوم ا بمنطؽ ونظاـ مع احتركيز على احجوهر واحتماضي عػف احماد
احتفصػػػيؿ احميػػػر ماػػػـ وعلػػػى كاتػػػب احراديػػػو أف ييػػػرص علػػػى االختصػػػار احمفيػػػد واحماػػػـ 
واحتكثيػػػؼ  يػػػر احمخػػػؿ بصػػػيمه احجملػػػي واسػػػتخداـ ااحفػػػاظ واحت بيػػػرات واحكلمػػػات احتػػػػي 

احشػػخص احمناسػػب حلصػػوت احجميػػؿ هػػو   أف اختيػػار (37)توضػػح احم ػػاني بشػػكؿ مباشػػر
ااسػػػاس فػػػي هػػػال احوسػػػيلي وهػػػو ثػػػروة هائلػػػي إا يجمػػػع بػػػيف احػػػدؼ  اح اطفػػػي ا نسػػػانيي 
واحمضب وااحـ واحضيؾ واحبكا  إا تتوقؼ ييويي ا ااعػي علػى تنػوع ااصػوات وت ػدد 
طبائ اا ييث يراعى تنوع احصوت عند اختيار احمخرج ا ااعي حفريػؽ اح ػامليف ويتػى 

يوؼ هػػاا احتنػػوع بػػيف شخصػػيي وأخػػر  وتشػػابه ااصػػوات واالبت ػػاد عػػف االخػػت ط احضػػ
وتادـ ا ااعي بجدارة وفاعليي جميػع أنػواع احموسػياى واحمنػا  احك سػيكي   عند احمستمع

واحمنا  احش بي وقد ثبت أف االستماع إحػى احموسػياى مػف خػ ؿ احراديػو أمػر يب ػث فػي 
  ـ مع اوقنا ومشػاعرنا فػاف احموسػياى حفضوؿ وبما يت ثارة وااحنفس احرايي واحباجي وا

مف هال احزاويي يادـ حنا   (38)واحك ـ في احراديو يتـ اختارل حنا مف قبؿ أشخاص آخريف 
احراديو احجديد احاي ال نتوق ه ويياػؽ عنصػر احمفاجئػي ييػث ال ن لػـ سػلفا  تفاصػيؿ مػا 

يل عػف بػرامجاـ تصػمـ بييػث تجػاب سيادـ حنا فاحتنوياات احتي ياي اا احماي وف حلتػرو 
  احجماور وفي نفس احوقت النف ؿ كؿ شي

مف كؿ ما تادـ نستطيع أف ناوؿ إف أهميي ا ااعي كوسيلي اتصاحيي تبرز مػف  
كوف أف حلكلمي احمااعي سيرها وتيثيرها احخطير فاي ت د مف أقو  احوسائؿ في احتيثير 

إحى كؿ إنساف في كؿ مكاف وأي زماف على احجماهير وحاا قوتاا ا ييائيي فاي تصؿ 
وتمتاز احمػادة ا ااعيػي بإمكانيػي تسػجيلاا وأااعتاػا أكثػر مػف مػرل وفػي كػؿ مػرل تكتسػب 

  قول إضافيي مما يزيد تيثيرها
وممػػػا سػػػاعد علػػػى بيػػػاف أهميػػػي احوسػػػائؿ احسػػػاباي هػػػو تطػػػور اسػػػتخداـ احفضػػػا  

قمػػػرل احصػػػناعي ااوؿ بػػػإط ؽ االتيػػػاد احسػػػوفيتي  1957احخػػػارجي وكػػػاف بدايػػػي عػػػاـ 
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ثػػـ جػػا ت اختراعػػات أخػػر  سػػاعدت علػػى تطػػوير هػػال احتانيػػي احراقيػػي  (1)اسػػبوت نػػؾ 
وخاصػػي عنػػدما دخلػػت أقمػػار االتصػػاالت وتطػػوير ااحيػػاؼ احبصػػريي ييػػث   ي ػػد نظػػاـ 
االتصاؿ عبر ااقمار احصناعيي مف ايدث احوسائؿ واحتطورات في علـو االتصػاؿ فػي 

أصػػبح االتصػػاؿ أحتلفػػازي ياياػػي فػػي احمنػػازؿ  1972ي عػػاـ   وفػػ(39)اح صػػر احيػػديث  
بدوف ميطات أرضيي ب د أف كانت احميطات اارضيي تستلـ مف ااقمار ثـ تبثاا إحى 

حفضػػا  يمتلػػ  بمئػػات أف احتطػػور احكبيػػر فػػي احػػؾ ج ػػؿ ا احتلفػػاز عبػػر ميطػػات احتاويػػي
ااقمػار احصػناعيي احتػػي تػؤدي دورا إع ميػا ممػػا سػاعد علػى نشػػر وتطػوير كػؿ منػػايي 
احييػػاة وتطػػوير ا نسػػاف بمختلػػؼ احثاافػػات وخاصػػي عنػػدما ت ػػددت احفضػػائيات ببػػرامل 

  بثاا
وممػػا حػػه ع قػػي بااقمػػار احصػػناعيي ظاػػور االنترنيػػت احػػاي أصػػبح مايػػاس فػػي 

وجػا  ظاػور   ؾ مػف ثػورل م لوماتيػي ووسػائؿ االتصػاؿ احجديػدةتطور احش وب حمػا يمتلػ
االنترنيت في اح اد ااخير مف احارف احماضي واختلؼ في ت ريفه يسب احياجي فاو   
ي تمػػػد علػػػى عمػػػؿ وياجػػػي احشػػػخص احػػػاي يريػػػد ت ريفػػػه ييػػػث يػػػر  احمسػػػتخدـ اح ػػػادي 

يػت عبػارة عػف شػبكه واالنترن  (42)ح نترنيت بشكؿ مختلؼ عما يػرال احمانػي احمانػدس  
كمبيػػػػػوترات ضػػػػػخمه متصػػػػػلي مػػػػػع ب ضػػػػػاا احػػػػػب ض وهػػػػػو يخػػػػػدـ مجموعػػػػػه كبيػػػػػرل مػػػػػف 

% سػنويا واالنترنيػت مشػتؽ مػف 122احمستخدميف تػزداد بشػكؿ سػريع تصػؿ إحػى نسػبي 
مسمى شبكي احم لومات احدوحيي واهـ ما يميز هال احشبكي هي اح مركزيي في يؽ نشر 

  (41)قلي احكلفي وساوحي االستخداـما يريدل احفرد في كؿ احموضوعات و 
 ما أسفر عنه اإلطار اننظري :

 وب وهػػػو ياتػػػرب مػػػف احػػػرقص أقػػػدـ احوسػػػائؿ حلت بيػػػر عػػػف عػػػادات وطاػػػوس احشػػػ -1
  احمسرح احبدائي

  على منصي وهو يمثؿ ويوحه  احجماهير (ظاور احممثؿ ااوؿ )ثسبس -0
دس ظاػػػػػػور احمسػػػػػػرح ا  رياػػػػػػي بكتابػػػػػػه احكبػػػػػػار اسػػػػػػخيلوس وسػػػػػػوفكليس ويوربيػػػػػػ -3

  وارستوفانيس وظاور احمسرح ا  رياي احاي يسع آالؼ احمشاهديف
  استمر احمسرح عند احروماف وعندها بدا يابط بمستوال وموضوعاته -4
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حنشػر أفكػارل  ؿ احمسػرحيـر احديف احمسييي احمسرح وتيوؿ في موقفه إحى اسػتم  -5
  بيف احناس

  ؿ احجام يياكتشاؼ ا رث احيضاري ا  رياي واحروماني على يد اح او  -6
ظاور وحيـ شكسبير مع كتاب آخريف في بلداف أوربا كاف حاـ احدور احكبير علػى  -7

  تطوير احنص واح رض احمسريي
ظاػػور كتػػاب مثػػؿ كورنيػػه وراسػػيف ومػػوحير فػػي فرنسػػا اعتمػػدوا ا رث احيضػػاري  -8

  ا  رياي في اختيار احموضوع
  واحواق ييظاور االتجاهات احمسرييي ب د احك سيكيي وهي احطبي يي  -9

  ظاور ابسف وسترنبرج في احرمزيي واحت بيريي -12
ناايػػي احاػػرف احتاسػػع عشػػر واحاػػرف اح شػػريف بػػدأت احتجػػارب احيديثػػي حلمسػػرح مػػف  -11

  ناييي اح رض واحنص واح  قي مع احجماور
يظاػر أال ناايػي احاػرف حلمسرح اح ربي تاريل بسبب احتااحيد وااعػراؼ وحػـ  حـ يكف -10

  احتاسع عشر
  رب عربيي باحمسرح باحارف اح شريفهناؾ تجا -13
اف احتلفػاز جاػاز متطػػور ف ػاؿ بػػيف أفػراد احمجتمػع وقػػادر علػى احمشػػاركي فػي كػػؿ  -14

  اايداث
اف احصػػػػيافي منبػػػػر إع مػػػػي ماػػػػـ حمناقشػػػػه كػػػػؿ اامػػػػور احتػػػػي تمػػػػس احفػػػػرد فػػػػي  -15

  احمجتمع
نجػػد أهميػػه ا ااعػػي مػػف خػػ ؿ مميزاتاػػا احكثيػػرة وأثرهػػا فػػي تمييػػر وجاػػات نظػػر  -16

  ستم يف وت ميؽ احجيد أو  يرل بيناـاحم
حلتطػور اح لمػي ااثػر احكبيػر فػي تطػوير وسػائؿ ااعػ ـ مناػا ااقمػار احصػػناعيي  -17

 وشبكي احم ومات )االنترنيت( 

 انفصم انثانث
 حثــراءات انبــــإخ

 :إخراءات انبحث : 1و
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ؽ ـ   522احمسػرح بشػكؿ عػاـ منػا نشػو ل عنػد ا  ريػؽ فػي  .رلتمع انبحث :1
  ى احتجارب احيديثي باحارف اح شريفإح
بشػكؿ فتػرات أو أسػما  أو  هػو مجتمػع احبيػث كونػه يػتـ مناقشػتاا .عينه انبحث:2

  اتجاهات
اعتمد احبايػث علػى مػا جػا  فػي مػا أسػفر عنػه ا طػار احنظػري  .أدوات انبحث :3

  وما توفر مف دراسات مجاورل حلموضوع احمبيوث
اسػػتخدـ احبايػػث احطرياػػي احتاريخيػػي  :  .طرائــمج  ــع ادلاهىمــات وانبيانــات4

  واحوصفيي وتيليؿ احنمااج وتفسيرها حلوصوؿ إحى احنتائل
 :2و

يجب أف الناارف احمسرح بفكرة احدراما الف احدراما أدب ياتصر على احكلمػي  و 
وكػؿ ، احيوار وب ض احت ليمات احتي تخص بنا  احشخصػيي وتصػوير أب ادهػا ومواقفاػا

  أمػػا احمسػػرح ل فاػػو احمكػػاف احم ػػاد فيػػه بنػػا  احكلمػػي (مػػي  )احػػدايلوجاحػػؾ يػػتـ بواسػػطي احل
إضافي إحى طاقي احممثؿ وموهبته في  ، وفاا  يااع يركه احدور في أطار مادة اح رض

تجسػػػيد احشخصػػػيات وج ػػػؿ احػػػدراما ف ػػػؿ يػػػي علػػػى خشػػػبي احمسػػػرح مػػػع بايػػػي عناصػػػر 
كلاػػا مجتم ػػي تػػدفع باحف ػػؿ اح ػرض ااخػػر   مثػػؿ احمنظػػر و ضػػا ة و اازيػا  و يرهػػا و 

فاحمسػػػػرح روح احييػػػػاة  فػػػػي ياضػػػػرها وكشػػػػؼ قيمتاػػػػا وع قتاػػػػا   إحػػػػى احييػػػػاة واحيركػػػػي
احمستابليي فاو أساس عمليي احخلؽ احفنػي حكػؿ احفنػوف ااخػر  انػه ينفػرد بتاػديـ احييػاة 
فػػي تانيتػػه وم ماريتػػه وامت كػػه شػػك   مجسػػد ا بجميػػع صػػورها وهػػو تطػػػور فػػي احمسػػرح 

يسػػػػاس بواقػػػػع احياضػػػػر   إحػػػػى  احمسػػػػتابؿ حتنطلػػػػؽ فاػػػػو تجسػػػػيد حلػػػػوعي االجتمػػػػاعي وا 
ومسػػػتابله حػػػاحؾ جػػػا  احمسػػػرح احاػػػديـ  يػػػر مكتمػػػؿ احصػػػورة احمسػػػرييي واحيػػػس احجمػػػاحي 
واحمت ػػي احمرجػػوة منػػه أنمػػا قػػدـ  نمػػااج حطاػػوس دينيػػي وقػػدـ رسػػاحي بنػػي جنسػػه ب ظمػػي 

ؽ واحمطػػر مػػع أصػػواتاا وقوتياػػا اآلحاػػي واحتػػي ت بػػد وب ػػض احظػػواهر احطبي يػػي مثػػؿ احبػػر 
وتيثيرها مػف خ حاػا عظػـ اآلحاػي احمسػئوحي عػف تلػؾ احظػواهر بطاػوس اات ناػل مػنظـ 
نوع ما ومدروس مع أش ار تااؿ هنا وهناؾ  تاديسا حااا احم بود أو  يرل وهو فػي كػؿ 
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حػػاحؾ كانػػت هػػال ااف ػػاؿ   احػػؾ اعتمػػد علػػى تاليػػد احييوانػػات فػػي زيػػه وصػػورته ويركتػػه
ادة إع ميػػػي تصػػػؿ إحػػػى احمشػػاهديف واحمشػػػتركيف علػػػى احسػػػوا  بواسػػػطي أداة هػػػي هػػي مػػػ

وي تمد م نػى احمسػرح علػى ثػ ث م ػاني هػيل ااوحػى مػا قبػؿ  ، احمسرح احبدائي ااوؿ
واحثانيػي عصػور احتػاريل احاػديـ  ، احتاريل احاي ي تمد احسير حلخ ص مػف شػر احطبي ػي

عنػدها تطػور احمسػرح  ، لى خشبه احمسرحواحاي صار فياا احنص مدوف وتـ تجسيدل ع
واحثاحثي فياا تطور كؿ شي  في احمسرح وأكد علػى احوجػود  ، واحنص واحممثؿ واحتانيات

ا نسػػػػػاني مػػػػػف خػػػػػ ؿ تنػػػػػوع احشخصػػػػػيات وأهػػػػػدافاا ومشػػػػػاركه بايػػػػػه عناصػػػػػر اح ػػػػػرض 
  احمسريي في اح مؿ احفني

ايػػه اح ناصػػر واحمسػػرح ي تمػػد علػػى احمخػػرج واحمؤحػػؼ واحممثػػؿ واحجماػػور مػػع ب
 ، احجميع ييوؿ بنيي احنص إحػى بنيػي عػرض قائمػي فػي مكػاف هػو احمسػرح و ، ااخر 

فاحمخرج احاي دخؿ يديثا حل مليي احمسرييي وأصبيت حه مكاني مرموقي وحه يصػي فػي 
عمليػػي ا بػػداع احػػدرامي ووضػػع خطػػي اح مػػؿ وتنفيػػاها بإشػػرافه    أف فػػف ا خػػراج يبػػدأ 

  (40) ي ويكوف مترجما  أمينا  افكارهاضموف احمسرييعندما ي بر احمخرج عف م
كػػػاحؾ احمؤحػػػؼ احػػػاي يضػػػع بنيػػػي احػػػنص احخاضػػػ ي حلشػػػروط احمسػػػرييي وطػػػرح 
اافكػػار احجريئػػي وبنػػا  احيػػدث ورسػػـ احشخصػػيي وخلػػؽ ضػػرورات  احتػػرابط بػػيف احيػػدث 

وحلجماػػور احػػاي هػػو عنصػػر  ، واحشخصػػيي وتواصػػلاما م ػػا حلوصػػوؿ حاػػدؼ احمسػػرييي
وهاا احترابط يكوف مف خ ؿ    ناؿ فكرة  ، ونه ال يمكف أف يادـ عمؿ مسرييماـ فبد

ويػػػتـ احػػػؾ عػػػف طريػػػؽ احممثػػػؿ وقدراتػػػه وموهبتػػػه  (43)احمسػػػرييي وهػػػدفاا إحػػػى احنظػػػارة  
باحتمثيػػؿ ووسػػائله احخاصػػي مثػػؿ احجسػػد واحصػػوت مػػع نظػػاـ احيركػػي وأف احػػه وانف االتػػه 

ثػؿ أف يكػوف مخلصػا  فػي تصػوير مادتػي فػي كؿ احؾ ييتاج مف احمم ، احيسيي واح اليي
احتدريب واحممارسي احتي تؤدي إحى توافؽ االنف اؿ احداخلي مع احمظار احخارجي حلجسـ 

أف احمثػؿ ااعلػى حلممثػؿ  كي تكوف يركه احجسـ طبي يػي مػع احشخصػيي احتػي يمثلاػا   
حػؾ إحػى تربيػي وهو ييتاج مػف اجػؿ ا ، أف يصبح أداة م دة أعدادا  فائاا  حخدمي احمؤحؼ

فػػػاحجماور احػػػاي ييػػػس  (44)تانيػػػي تكسػػػب وجاػػػه وصػػػورته احليونػػػي احمطاوعػػػي حلت بيػػػر  
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بػػػاحنص وفكػػػرة اح مػػػؿ ويتػػػاوؽ احصػػػورة احمسػػػرييي احتػػػي تؤحفاػػػا بايػػػي عناصػػػر اح ػػػرض 
  احمسريي ااخر  مثؿ ا ضا ة واحمنظر واازيا  واحماكياج وا كسسوارات واحموسياى

يػػيتي احجماػػور إحػػى  ، ـ مػػادة دينيػػي ورسػػاحي واضػػييفاحمسػػرح احيونػػاني كػػاف ياػػد
  احمكاف احمارر وهي بنايي احمسرح وهناؾ منااج منظـ حتاديـ هال احطاوس احدينيي

هػػػال احطاػػػوس أخػػػات تػػػاوب بظاػػػور احكتػػػاب احمسػػػريييف احث ثػػػي ل اسػػػخيلوس 
وسػػػو فكلػػػس ويوربيػػػدس وأصػػػبح احمسػػػرح ياػػػدـ صػػػراع قػػػائـ بػػػيف اآلحاػػػي أو بػػػيف ا حػػػي 

واحمسػػرييي مكتوبػي ضػػمف احشػروط احااسػػيي حلك سػػيكيي  ، لػوؾ أو بػػيف أبنػا  احشػػ بواحم
احاديمػػي ومػػا تادمػػه مػػف صػػراع يتصػػاعد يتػػى يصػػؿ عمليػػي احتطايػػر عنػػد احمشػػاهد مػػف 

  خ ؿ ما تمر به احشخصيي مف مصائب
وكػػاف احجماػػور موحػػع باػػال اح ػػروض احمسػػرييي وي تبرهػػا طاسػػا  دينيػػا  واحواجػػب 

يػػػي احمسػػػرح احتػػػي تسػػػع اكثػػػر مػػػف خمسػػػي آالؼ شػػػخص وتسػػػتمر هػػػال يضػػػورها  ببنا
االيتفػػاالت وااعيػػاد واح ػػروض احمسػػرييي ايػػاـ    فلػػـ يكػػف احمسػػرح باحنسػػبي ح  ريػػؽ 

  فاد كػاف علػى اح كػس تجربػي جوهريػي  صورة مف صور احارب احرومانسي في احيياة 
مشػػػك ت احييػػػاة  مجموعػػػي مػػػف أهػػػـ ، فػػػي ييػػػاتاـ تت مػػػؽ فػػػي شػػػجاعي وأمانػػػي ورجوحػػػي

  (45)كما كاف تجربه يشارؾ فياا احمجتمع بيكمله   ، ااساسيي
واحمسرح احروماني احاي هو امتداد حلمسرح ا  رياي بكتابه احم روفيف بلوتوس 
وترنس وسنيكا احلايف كتبوا بما أراد احجماور مف موضوعات اجتماعيي أخات بػاحابوط 

وتػػـ احتركيػػز علػػى احمواضػػيع  ، ص احمػػواطفبمسػػتواها احفنػػي ومػػا تناقشػػه مػػف أمػػور تخػػ
 احاابطي اات ا سفاؼ احكبير في كؿ ماومات 

احمسيييي( احتػي ياربػت هػاا اح رض احفنػي إحى أف ظار احديف احجديػػد )احدياني 
  إسفاؼ وخ عي وخروج عف احاوؽ وااخ ؽ رح حما فيػه مػفاحمس

 ؿ احمسػػػرح حخدمػػػي وحكػػػف هػػػال أح ػػػداوة تيوحػػػت إحػػػى صػػػداقي قائمػػػي علػػػى اسػػػتم
احكنيسػػػي ومرافااػػػا  مصػػػاحح احكنيسػػػي ونشػػػر أفكػػػار احػػػديف احجديػػػد مػػػف خػػػ ؿ مكػػػاف وهػػػو

وعناصػػر أخػػر  هػػي أثػػاث احكنيسػػي  ، وكتػػاب وممثلػػيف هػػـ احكانػػي واحاساوسػػي و رفاػػا، 
ضػػػا ة تػػػيتي مػػػف شػػػبابيؾ احكنيسػػػي احملونػػػي وشػػػموعا ا الف    احمسػػػيييي قػػػد ومػػػاابياا وا 
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  احػػؾ  ػات فػػي االهتمػػاـ بػػإبراز درامػػا اح ػػاحـ واحضػػمير ا نسػػانيا مػػف احديانػػفاقػػت  يرهػػ
أمػا احجماػور احمػراد   (46)الف تاريل احبشريي في نظرها حيس أال ميسػاة احصػلب وآالمػه  

إف تصػؿ حاػػـ احرسػػاحي فاػػـ رواد احكنيسػػي وموضػوعات تنػػاقش وتتيػػدث عػػف ييػػاة احسػػيد 
وتسػمى هػال احمسػرييات  ، ااخػر احمسيح )ع( وصيبه واحجني واحنار واحيساب واح ػاحـ

    ااسرار واحم جزات

في كنؼ احكنيسػي فاػد ضػاؽ ارعػا بت احيماػا وأسػلوباا  حـ يستمر احمسرح طوي   
فخرج بشكؿ بسيط إحػى احشػارع واحسػايات  ، احرتيب احاي اقتصر على احنصح وا رشاد

م ػػوف يػػوؿ وكػػاف احنػػاس يتج ، اح امػػي ب ػػد أف قػػدـ عروضػػه أمػػاـ احكنيسػػي أوؿ اامػػر
أمػػا احنصػػوص  ، اح ربػػات احتػػي تيمػػؿ اح ػػامليف واحم ػػدات احبسػػيطي حل ػػرض احمسػػريي

فكانػػت اات رسػػائؿ بسػػيطي حلنػػاس ت ػػاحل أمػػور يياتيػػه بشػػكؿ سػػاخر وهػػي احمسػػرييات 
  ااخ قيي

وهػػال احفػػرؽ احجواحػػي ب رباتاػػا قػػد قػػدمت أعمػػاؿ مسػػرييي ورسػػائؿ إحػػى احجماػػور 
بػػػاات احزمػػػاف وقػػػد حبػػػت ياجػػػي ا نسػػػاف حيسػػػمع مػػػا وهػػػي وسػػػيلي اتصػػػاؿ ناجيػػػي كانػػػت 

يناصه مف م لومات وأخبار إضػافي إحػى احجانػب احترفياػي احػاي ياػدؼ حػه احمسػرح فػي 
   ظؿ فترة مظلمي يسودها احتخلؼ واحجاؿ واحيروب احطايني بيف اامـ

فػػػػي عصػػػػر احناضػػػػي وفػػػػي يػػػػدود احاػػػػرف احسػػػػادس عشػػػػر تػػػػـ اكتشػػػػاؼ ا رث 
منه احمسرييوف أعماحاـ احجديدة ومخاطبػي احنػاس بلمػي جديػدة احيضاري احاديـ حيستاي 

وأسس جديدة حكتابي احمسرييي مع موضوعات مختلفي عما قدـ ساباا ساعدهـ فػي احػؾ 
ماندسػػيف ومصػػمميف حم مػػار احمسػػرح احػػاي قػػدمت فيػػه احمسػػرييي بمشػػاهدها وفصػػوحاا 

نظريػػػي بسػػػيطي احمت ػػػددة فكػػػاف مػػػف احيسػػػير االنتاػػػاؿ مػػػف مشػػػاد إحػػػى آخػػػر بمفػػػردات م
ضػػا ة تكػػاد تكػػوف مامتاػػا ااوحػػى هػػي أضػػا ل احممثلػػيف واحمكػػاف حلمشػػاهديف حػػاحؾ  ، وا 

( مشػاد 05قدمت مسرييات شكسبير اات احمشػاهد واامػاكف احمت ػددة احتػي تجػاوزت )
حلمسػػرييي احوايػػدة علػػى خشػػبي م مػػار متصػػلي بػػه بشػػكؿ يػػوفر احرؤيػػي احجيػػدة حلمتلاػػي 

وقػد اختلفػػوا فػي مسػتوياتاـ االجتماعيػي مػف ملػوؾ وأ نيػػا  احػاي جػا  متػابع هػاا اح مػؿ 
هػػػاا احمكػػػاف فػػرض نفسػػػه فػػػي اسػػػتاطاب احجماػػور حػػػه موهبػػػي احكتػػػاب  ، وعامػػي احشػػػ ب
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أمثاؿ وحيـ شكسبير احاي استطاع أف يادـ أعماؿ ييباا ويتاب اا احجماور وهي تناقش 
كػػػاـ واحملػػػوؾ أمػػػور احييػػػاة بمػػػا فياػػػا مػػػف مشػػػاكؿ تخػػػص شخصػػػيي احرجػػػؿ واحمػػػرأة واحي

وهػػال احمسػػرييات الزاحػػت تاػػدـ حيومنػػا هػػاا علػػى خشػػبي احمسػػرح برؤيػػا جديػػدة   و يػػرهـ
  إضافي إحى تاديـ احسينما وشاشات احتلفزيوف

يصؿ احمسرح احفرنسي كػؿ رعايػي ملكيػه وخاصػي عنػدما كتػب كورنيػه وراسػيف 
ـ ااعمػػاؿ ومػػوحير فػػي مجػػاؿ احكوميػػديا هػػال احرعايػػي ان كسػػت بشػػكؿ ايجػػابي علػػى تاػػدي

وتػػػـ متاب ػػي احموضػػػوعات  ، ( ثػػـ ح امػػػي احشػػ باحػػب ط احملكػػػياحمسػػرييي ح ليػػي احاػػػوـ )
 ، احمطرويػػي بشػػكؿ متواصػػؿ وميبػػه بييػػث اثػػر احػػؾ فػػي عمليػػي احتلاػػي مػػف قبػػؿ احنػػاس

وأصػبح احكتػاب ميميػيف مػف  ، وأصبيت احمسػرييات اات اثػر ف ػاؿ فػي نفػوس احنػاس
موضػػوعات تنػاقش احييػػاة ومػا فياػػا مػف موضػػوعات قبػؿ احػب ط احملكػػي حمػا يادمػػه مػف 

  إضافي إحى احموضوعات احاديمي احمطرويي في احمسرح احيوناني واحروماني
وتجػػاوز احػػػؾ عنػػػدما قػػدـ كتػػػاب مثػػػؿ ابسػػػف وسػػترنبرج موضػػػوعات جريئػػػي فػػػي 

وأوربا تاكر  لؽ احباب مف قبؿ نورا وهي تطاحب بيريتاا كػاحؾ  وقتاا مثؿ يريي احمرأة
 ، حموضػػػوعات احنفسػػػيي واخػػػت ؼ احشخصػػػيي احمريضػػػي نفسػػػيا  بواق يػػػي ورمزيػػػيمناقشػػػي ا

وتاريبػػػا نفػػػس احمواضػػػيع تػػػـ طرياػػػا  مػػػف قبػػػؿ كتػػػاب أمثػػػاؿ برنادشػػػو وبرانػػػدحو وكػػػاحؾ 
يساسه بيناا متنفس حه   احمسرح احروسي مما دفع احمتلاي متاب ي هال ااعماؿ وا 

ح لميػػػي وخاصػػػي فػػػي فػػػي احمسػػػرح احيػػػديث ومػػػف خػػػ ؿ مػػػا أيدثتػػػه احتطػػػورات ا
مجػػاؿ االهتمػػاـ باحمسػػرح وخشػػبته أدت إحػػى تيسػػيف احتانيػػات احمسػػرييي ممػػا اثػػر علػػى 

فمػا قػاـ بػه   جماحيات احشػكؿ واحصػورة احمسػرييي وباحتػاحي علػى بنيػه اح ػرض احمسػريي
احمصػػمـ احمسػػريي احسويسػػري )أدوحػػؼ آبيػػا( فػػي مجػػاؿ ا ضػػا ة احمسػػرييي وخلػػؽ جػػو 

وع قػي احضػو  باحظػؿ وع قتامػا  وزمػاف احيػدث احمسػرييمسريي جديد وتيديػد وقػت 
احتػي تميػزت فياػا  (مع احممثؿ او ااب اد احث ثي وهاا مػا نػرال فػي مسػرييي )دوف جػواف

احصػػورة احمسػػرييي وأعطػػت أشػػكاال  ممػػايرة تػػـ احت ػػرؼ علياػػا مػػف قبػػؿ احجماػػور واحػػاي 
  أدرؾ قػػول ا ضػػا ة وجػػد فػػي احمسػػرييي سػػمي جديػػدة علػػى احمسػػرح فيقبػػؿ علياػػا انػػه 

  (47)احاائلي كيداة حتشكيؿ احمكاف  
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وفػػي انكلتػػػرا ظاػػػر مبػػػدع آخػػػر ومصػػػمـ حبنيػػػي اح ػػػرض احمسػػػريي وهػػػو كػػػوردف 
ه احتػػي اقتربػػت ( احػػاي أضػػاؼ إحػػى احمسػػرح شػػكؿ جديػػد بيعماحػػ1966-1870كريػػؾ  )

ظػر مع إضػافي ااشػكاؿ احاندسػيي واحخطػوط واحتميػر احمسػتمر حلمن إحى احفف احتشكيلي، 
ممػػا دفػػع بػػاحجماور إحػػى متاب ػػي هػػال ااعمػػاؿ وا قبػػاؿ علياػػا حمػػا فياػػا مػػف روابػػط بػػيف 
احمتلاػػي وبنيػػي اح ػػرض إضػػافي إحػػى مضػػموف اح مػػؿ احمسػػريي احػػاي ييمػػؿ رسػػاحي يتمػػا 

  مثؿ مسرييي هاملت
وهنػػػاؾ أسػػػما  أخػػػر  جربػػػت علػػػى خشػػػبي احمسػػػرح أعماحاػػػا احمسػػػرييي بيشػػػكاؿ 

اس احنصػػػوص احجديػػػدة ومػػػا تيملػػػه مػػػف أفكػػػار يػػػراد وصػػػور وأسػػػاحيب جديػػػدة علػػػى أسػػػ
( احػػػػػاي اعتمػػػػػد علػػػػػى جسػػػػػد 1949- 1879فجػػػػػاؾ كوبػػػػػو ) ، إيصػػػػػاحاا إحػػػػػى احمتلاػػػػػي

وانف ػػاالت احممثػػؿ حخلػػؽ صػػورة جديػػدة مػػع بايػػه اح ناصػػر ااخػػر  فاػػو  يػػر فػػي شػػكؿ 
 ، خشػػبي احمسػػرح وأضػػاؼ أحياػػا أجػػزا  مػػف م ماريػػي احمسػػرح ومكػػاف جلػػوس احمشػػاهديف

دف ػػػي أخػػػػر  حلمتلاػػػي حمتاب ػػػي اح ػػػرض احمسػػػػريي واحسػػػ ي حمشػػػاهدة هػػػػال  ممػػػا أعطػػػى
  احتجارب احجديدة

واحفناف بسكاتور صايب احمسرح احوثائاي أو احسياسػي اعتمػاد ا علػى احخلفيػات 
احفكريػػػي واحسياسػػػيي واالجتماعيػػػي حلصػػػراع احاػػػائـ فػػػي احػػػدراما حخدمػػػي مصػػػاحح احجماػػػور 

يصػاؿ اافكػػار برسػػائؿ مسػػرييي إحػى ا فاػػد اسػػتخدـ احتاػدـ احتانػػي واح لمػػي فػػي ، حمتلاػػيوا 
مسرييي مثؿ احسينما واحسػ يد واحصػور وا ضػا ة احيديثػي واحمنػاظر احػدوارة فاػو   يريػد 

وهػاا واضػح فػي عملػه احمسػػريي  (48)مسػريا  ي بػر عػف احياجػات ااسػاس حلجمػاهير   
احشػػرييي مػػف    وكػػاف مسػػريه موجػػه إحػػى احطباػػي اح املػػي فتػػابع هػػال()بيػػت آؿ اتريػػوس

  احمجتمع وقدـ حاـ أعماحه ورساحته احفكريي خارج مسرح اح لبي
( وهػو ايػد ت ميػا احمبػدع 1942-1874واحمبدع احروسي فيسػفوحد مايرخوحػد )

ستانس فسكي احاي ابتكر مبادئ جديدة باحمسرح وهو مبدأ االسلبي ومبت دا عف احتيويؿ 
مػػف خػػػ ؿ اسػػتخداـ احمسػػػطيات  فػػي أعماحػػػه احمسػػرييي و يػػػر فػػي شػػػكؿ بنيػػي اح ػػػرض

احاندسػػيي بإشػػكاحاا احمختلفػػي  نتػػاج قػػيـ تشػػكيليي جديػػدة تخػػدـ اح ػػرض احمسػػريي وخلػػؽ 
احدهشي واحصدمي عند احمتلاي بواسطي تانيات اح رض إضافي إحى احنصوص احمسرييي 
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البسف (احميملي بيفكار جديدة ت بر عف ياجات احجماور كما في مسرييي )هيدا جابلر
  وافودوف ج

( احػػاي اعتمػػد احمسػػرح احشػػرقي ومػػا فيػػه مػػف 1943-1873مػػاكس رايناػػارات )
طاوس ويركات وتااحيد احاي يرر احممثؿ مف ع قته ببايي عناصر اح رض احمسريي 
وخلؽ بدال  عناا ع قػي جديػدة مػف احجماػور حكسػر أحطرياػي ا يااميػي احسػاباي بػاح رض 

  وضػػػ ه احجديػػػد ال تامػػػص احشخصػػػيياحمسػػػريي ممػػػا ج ػػػؿ احممثػػػؿ دائػػػـ احتفكيػػػر فػػػي 
إضػػافي إحػػى إدخاحػػه احسػػتائر احملونػػي احكبيػػرة علػػى صػػورته احمسػػرييي بػػدال  مػػف احمفػػردات 
أحمنظريي احضخمي وهو باحؾ يخلؽ ع قي يميميي مع جماورل احمسريي وخاصػي علػى 
ج ػػػؿ خشػػػبي احمسػػػرح وقاعػػػي اح ػػػرض )احجماػػػور( ضػػػمف مسػػػايي وايػػػدة كمػػػا ف ػػػؿ فػػػي 

زة( واحبيػػث عػػف فضػػا ات جديػػدة حجػػاب احجماػػور حمشػػاهدة عروضػػه مسػػرييي )احم جػػ
ومسػػػرييات وحػػػيـ شكسػػػبير بيسػػػاحيب جديػػػدة وأمػػػاكف  (و )االوديسػػػا (مثػػػؿ )اوديػػػب ملكػػػا  

  ماتريي حخلؽ ر بي عند احمتلاي حمتاب ي عروضه احمسرييي
واحبيػػػػث عػػػػف شػػػػكؿ مسػػػػريي جديػػػػد يمػػػػأل باحصػػػػورة وااصػػػػوات ويؤكػػػػد احاػػػػو  

-1896ي احفػػػراغ احمسػػػريي وهػػػاا مػػػا بيػػػث عنػػػه انتػػػونيف ارتػػػو )احسػػػيريي احكامنػػػي فػػػ
( وهػػو بػػاحؾ يؤكػػد علػػى أف    ياجػػر احواقػػع احػػاي ي كسػػه احواق يػػوف إحػػى اح ػػاحـ 1948

وهػػو بػػاحؾ يبيػػث عػػف صػػورة  (49)و يػػر احمرئػػي احميتػػافيزياي بيثػػا  عػػف يضػػارة أخػػر   
شاراتاـ وأعطى حليوار احدور احثاني في اح رض  مسرييي مف خ ؿ يركات احممثليف وا 

  (كما في مسرييي  )يلـ( و )فكتور احمسريي
ومف احمسرييف احاي أكػد علػى أهميػي احمسػرح كوسػيلي اتصػاؿ مامػي حلجماػور 

( احاي قدـ مسػريا  واق يػا  1956-1898حناؿ اافكار واحتااحيد ما جا  به توحد برخت )
واعتمػػد علػػى احنظريػػي   م تمػػد ا علػػى احمسػػرح احشػػرقي وجػػا  بمػػنال جديػػد وهػػو احتمريػػب

احماركسػػيي فػػي مسػػريه وج لاػػا احرسػػاحي ااهػػـ فيػػه ومػػا احتجديػػد واالبتكػػار واحخػػروج عػػف 
شػػراؾ احجماػػور إال رد ف ػػؿ حألفكػػار احجديػػدة  تااحيػػد مسػػرح اح لبػػي بكسػػر احجػػدار احرابػػع وا 
واحصػػػناعي احجديػػػدة احتػػػي عرفاػػػا ا نسػػػاف بدايػػػي احاػػػرف اح شػػػريف إضػػػافي إحػػػى احنزاعػػػات 

رة احتػػػي أدت إحػػػى احيػػػروب احكونيػػػي فاػػػو قػػػد تجػػػاوز ياحػػػي ا ياػػػاـ احاديمػػػي باحنسػػػبي احكبيػػ
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حلجماور وتامص احشخصيي باحنسبي حلممثؿ إحى ياحي احمشػاركي واحػوعي بمػا ياػدـ علػى 
بصػػور مسػػرييي  (وهػػو احػػاي أسػػس احمسػػرح احمسػػمى )احمسػػرح احمليمػػي خشػػبي احمسػػرح

بػدخوؿ عصػر جديػد فػي  يي كونه   إياانا  مت ددة وأسلوبه احجديد حم احجي احنص احمسر 
فاحمسرح احتاليدي يخاطب قضيي ا نساف مع احادر وي مؿ على تيايػؽ  (52) فاـ احدراما

احشػػفاي ثػػـ احتطايػػر عنػػد احمشػػاهد بينمػػا يؤكػػد احمسػػرح احمليمػػي علػػى اسػػتفزاز احمتلاػػي 
حيدف ه حلتمير  حييمله مسؤوحيي احمشاركي في اح مؿ احمسريي واحاناعي به ثـ احتفكير فيه
وهنػا تيكيػد  ، وتمير ما يوحه واحثػورة علػى ااوضػاع احباحيػه واحتػي تتاػاطع مػع مصػاحيه

على مسرح برخت أداة تيفيز فاعلي حلجماور حدف ه حلمطاحبي بياوقه وهػو يؤكػد علػى   
اجتنػػاب كػػؿ مػػا يثيػػر ا ياػػاـ مػػف مشػػاد احشػػارع احػػؾ ا ياػػاـ احػػاي يمثػػؿ ايػػد احمميػػزات 

ضػػػافي إحػػػى   واامثلػػػي كثيػػػرة حمسػػػريه ومػػػف تيحيفػػػه  (51)مسػػػرح االعتيػػػادي  احرئيسػػػيي حل وا 
احتجػػػػارب واحصػػػػػي  احجديػػػػػدة حلمسػػػػرح وهػػػػػدفاا تيسػػػػػيف اادا  واحصػػػػورة وباحتػػػػػاحي جلػػػػػب 
يصػػػػاؿ احرسػػػػاحي جػػػػا  احبوحنػػػػدي جيػػػػرزي كروتوفسػػػػكي  احجماػػػػور حيضػػػػور اح ػػػػروض وا 

ح ناصػػر احمشػػاركي وهػػو بمسػػريه احفايػػر احػػاي يفتاػػر إحػػى كػػؿ احمسػػتلزمات احمسػػرييي وا
باحؾ يصػوغ صػورة جديػدة ي تمػد باػا علػى احممثػؿ فاػط ومػا يادمػه هػاا احممثػؿ بيشػكاؿ 
جماحيي راقيي حشد انتبال احمتلاي كونه    ناطي االنط ؽ أو احمرض اح لمي احاي يشػكؿ 

ومػػػػف خػػػػ ؿ احجماػػػػور وعػػػػف طريػػػػؽ أعػػػػادة تشػػػػكؿ اسػػػػتجاباته  ، أسػػػػاس هػػػػال احتجربػػػػي
ممػػػا تػػػدفع بػػػاحجماور باحمشػػػاركي  (50)د نصػػػؿ إحػػػى جػػػوهر احمسػػػرح  واكتشػػػافاا مػػػف جديػػػ

باح مؿ احمسريي كونه طاسا خاصا يشارؾ فيه احجميع وبشكؿ واسػع أا  تسػتدعي هػال 
  (53)احمشاركي توريط احمتفرجيف بشكؿ كامؿ باح رض  

ومف خ ؿ ما تادـ نر  احتيكيد على اح  قػي بػاحجماور وقػد عػزز هػال اح  قػي 
احطاسػي  ومصػطلح ( باحبيث عف حمػي عاحميػي مشػتركي وأكػد علػى احمسػرح )بيتر بروؾ

( بػػيف يج ػػؿ خشػػبي احمسػػرح خاحيػػي أال مػػف يركػػي احممثػػؿ حػػاحؾ جػػا  )احمسػػايي احخاحيػػي
بمسػريه مػؤثرات صػادمي وصػرخات وأقن ػي ودمػى وم بػس طاسػيي واسػتخداـ احتميػػرات 

احجمػاعي احػاي يػربط   فػي ا ضػا ة    وكانػت احطاػوس هػي احت بيػر عػف هػاا اح وعػي
وهػػو يػػر  أف  (54)احنػػاس ب ضػػاـ بػػب ض وييفػػظ حاػػـ ويػػدتاـ االجتماعيػػي واحشػػ وريي  
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مػف  ، احسياقات احلمويي واحثاافيي ما هيه أال يواجز ت مػؿ علػى أعاقػه احتواصػؿ احكػوني
هػػػاا احمنطلػػػؽ كانػػػت فرقتػػػه احمسػػػرييي عاحميػػػه احطبػػػاع وحاػػػا مواضػػػيع بمناقشػػػي وضػػػع 

قيي ح مػػػػؿ احػػػػؾ مثػػػػؿ مسػػػػرييي روب وهػػػػو يسػػػػتلاـ ااسػػػػاطير احشػػػػر ا نسػػػػاف وناػػػػد احيػػػػ
 ( و )احمااباارتا( )احطيور

وفػػي بدايػػي احاػػرف احماضػػي جػػا ت تجػػارب كثيػػرة واسػػتمرت مػػع سػػابااتاا علػػى 
أساس بنا  ع قي بيف اح مؿ احفني واحجماور ومتاب ته في أمػاكف تواجػدل واحخػروج مػف 

فياػػا مػػف خصوصػػيات مختلفػػي احوايػػدة عػػف  مسػػرح اح لبػػي إحػػى احفضػػا ات احمت ػػددة بمػػا
واحاي ساعد على تاديـ عػروض  ريبػي ب ػض احشػي  عػف   ااخر  وعف مسرح اح لبي

واهػػـ هػػال ااسػػما  ، مػػا كػػاف ياػػدـ مػػف عػػروض مسػػرييي مػػف ناييػػي احشػػكؿ واحمضػػموف
احمجػػػػدديف هػػػػو )ايوجينوباربػػػػا( احػػػػاي أكػػػػد علػػػػى أف ا نسػػػػاف هػػػػو ااهػػػػـ فػػػػي اح ػػػػرض 

واعتمػػػاد  (احتمػػػاريف أحمكثفػػػي حلممثػػػؿ وسػػػماها احتمػػػاريف )احبيوميكانيػػػؾ احمسػػػريي فاعتمػػػد
احمسػػرح احشػػرقي وباحػػاات احانػػدي واحكاثاكػػاحي فػػي صػػيا ي احمسػػرح احجديػػد وهػػو احاػػارب 
مف يدود احمسرح احتاليػدي إحػى احشػارع حياػدـ عروضػه احمسػرييي وحيتفاعػؿ مػع احمتلاػي 

 ات مثؿ احسيرؾ واحاياكؿ اح مرانيي حمرض وصوؿ رساحته ا ع ميي كاحؾ اختار فضا
واحم ابػػد واآلثػػار احاديمػػي فمسػػريه   ال يتميػػز بوجػػود تيػػار م ػػيف بػػؿ تنوعػػت فيػػه ناػػاط 

ونتيجػػػي حلتطػػػور اح ػػػاـ فػػػي كػػػؿ وسػػػائؿ االتصػػػاؿ ااخػػػر  وكػػػاحؾ فػػػي   (55)االتصػػػاؿ  
أسػػػاحيباا ج ػػػؿ مػػػف احمسػػػرح نمػػػواج آخػػػر خاضػػػع حلتطػػػور وابتكػػػار ااسػػػاحيب احجديػػػدة 

ومػف هػال احتجػارب احمسػرييي احجديػدة هػو مسػرح  ، تيايؽ أهدافه بيف احجماورحمرض 
احمسػػتابؿ احػػاي أكػػد علػػى تاػػديـ مضػػػموف فيػػه تيفيػػز حلجماػػور ويضػػ ه فػػي احمواجاػػػي 
احصرييي حثاافي ااخر ومبادئ احوجود وااخ ؽ وهاا واضح في عروضػه احمادمػي فػي 

  أماكف  ير مسرح اح لبي مثؿ )أحواف( و)اايادي(
احػػاي أكػػد علػػى تاػػديـ مشػػاهد  (واحمسػػرح احبيئػػي احػػاي ابتدعػػه )ريتشػػارد ششػػنر

اح ػػرض فػػي أمػػػاكف مختلفػػي مػػػف صػػاحي اح ػػرض  يجػػػاد فرصػػه حلمتلاػػػي حرؤيػػي احمشػػػاد 
احمسػػريي مػػف أمػػاكف مختلفػػي ييػػث يكػػوف احتفسػػير مختلػػؼ يسػػب ثاافتػػه فاػػو   مسػػريا 
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 وكػاف واضػيا فػي (56)مختلفػي     ييػث ياػوـ كػؿ مػف احمتفػرجيف بػإدراؾ مسػرييي  ااتيا
  مسرييي )ااـ شجاعي(و )احشرفي(

احػػػػػاي اعتمػػػػػد علػػػػػى بػػػػػدايات (وتجربػػػػػي احمسػػػػػرح احمفتػػػػػوح حلمخػػػػػرج )جوتشػػػػػايكيف
يجاد تصرفاتاـ وحمتاـ مف خ ؿ احتمػاريف احمسػرييي قبػؿ اح ػرض  احيضارة ا نسانيي وا 

ومضموف احمسرح هػو   احمسريي ويتـ احتيكيد على ا مكانيات احت بيريي حلممثؿ و يرها
كشػػؼ احمجتمػػع االسػػتا كي بيسػػلوب سػػاخر ومشػػاركي احجماػػور فػػي اح ػػرض كمػػا فػػي 

  (مسرييي )احييي
وفي اح اد احسادس مف احارف احماضي ظارت تجربي جديدة هو مسرح احشػمس 
)أريػػاف مػػوف شػػكيف( حلت بيػػر عػػف رسػػاحي موجاػػي إحػػى احطباػػي اح املػػي ومناقشػػي اامػػور 

اعيػػػي بيسػػػلوب جديػػػد وتانيػػػات مبتكػػػرة فػػػي تاػػػديـ اح ػػػرض كمسػػػرييي احسياسػػػيي و االجتم
)احمطػبل( و)جنكيزخػاف( ومسػرح احشػمس اعتمػد علػى ت ػدد احمنصػات احتػي ياػدـ علياػػا 
احمشػػاد احمسػػريي واخػػت ؼ زوايػػا احرؤيػػا حل مػػؿ احمسػػريي مػػع إضػػا ة مباػػرل وم بػػس 

كسسوارات  ريبي   وا 
اسػػػػتخداـ احمفػػػػردات أحمنظريػػػػي وقسػػػػـ مػػػػف احتجػػػػارب اعتمػػػػد احجانػػػػب احتشػػػػكيلي و 

احجػػػاهزة وهػػػاا مػػػا ف لػػػه احفنػػػاف )تػػػادوش كػػػانتور( و)جوزيػػػؼ شػػػاينا( فمسػػػرياـ   يتسػػػـ 
باحتفسػػػير مػػػف خػػػ ؿ احرؤيػػػا احتشػػػكيليي احتػػػي تصػػػبح بػػػدي   فػػػي أعماحػػػه عػػػف رؤيػػػي أدب 

وقسـ مػف احتجػارب قػدمت علػى احمسػرح احػدائري احػاي ييػيط بػه احجماػور  (57)احمسرح  
ه وهو يفرض قواعد على اسػتخداـ احتانيػات احمسػرييي ح ػدـ يجػب احرؤيػا مف كؿ جوانب
واف مفػػردات احمنظػػر تسػػتخدـ بشػػكؿ رمػػزي حلدالحػػي علػػى احمكػػاف وهػػاا  ، ويتػػى احممثػػؿ

احمسػػرح ي يػػدنا إحػػى اح  قػػي احاديمػػي بػػيف احمتفػػرج واحممثػػؿ فػػي قاعػػي اح ػػرض ونمػػو هػػال 
  مؿ في ما بيناااح  قي احيميمي واحتي يتـ فياا احتفاعؿ احكا

أما احمسرح اح ربي وع قته باحجماور فاي ع قي بسيطي جدا في احاديـ كانت 
احنشػػاطات احمسػػرييي ماتصػػرة علػػى دار احخ فػػي وعليػػي احاػػـو أمػػا عامػػه احشػػ ب فكانػػت 

وحػػـ يجػػد احمسػػرح جماػػورل أال عنػػدما   تجتمػػع يػػوؿ احيكػػا وف أو مشػػاهدل خيػػاؿ احظػػؿ
يػػه احصػػورة احمسػػرييي وقػػد اختصػػر هػػاا احيضػػور علػػى ظاػػر احمسػػرح بشػػكؿ تتكامػػؿ ف
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اامػػاكف احتػػي تاػػدـ فيػػه اح ػػروض احمسػػرييي باحمناسػػبات اح امػػي أو احخاصػػي واحيضػػور 
واف بنا  دور اح رض احمسػريي سػاعد علػى اسػتاطاب  ، ماتصر على  احمدعويف فاط

ل احموهبي احجماور بمشاهدة اح روض مع تطورها وتانياتاا وبفنانيف موهوبيف طوروا ها
باحدراسي واحمشاهدة واحمشاركي خار بلػداناـ ز وحكػف يباػى احمسػرح اح ربػي يت ثػر بسػبب 
عدـ دعـ احدوحي حه حلنظرة احدونيي حه وعزوؼ اح نصر احنسوي باحمشػاركي وهػي عنصػر 

وب ػػػد اح اػػػد احخػػػامس وفػػػي اح ػػػراؽ قػػػد قػػػدمت مجموعػػػي   ماػػػـ فػػػي تجسػػػيد احشخصػػػيات
دل احدارسػػيف باحخػػارج ااثػر احكبيػػر علػى تطػػور هػػاا عػروض مسػػرييي ناجيػي كانػػت ح ػو 

احفف وبنا  قاعات خاصي بػاح روض حيػيتي احجماػور حمشػاهدة مسػرييي ت ػاحل مشػاكلاـ 
االجتماعيي واحسياسيي وطرح مواضيع تمس ايتياجاتاـ واحتنفيس عػف ر بػاتاـ فػي ظػؿ 

 أنظمي مسيطرة على كؿ شي   
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 اننتائح ومناقشتها :
ويػػػػي بػػػػيف احمسػػػػرح وجماػػػػورل فػػػػي احمسػػػػرح ا  رياػػػػي انػػػػه جػػػػا  نجػػػػد أف اح  قػػػػي ق -1

  حلمشاركي في احطاس احديني واحمت ي بيعياد ديونيسيس
  احجماور في احمسرح احروماني ياهب حلمت ي واحترفيه -0
  ج لت احكنيسي مف احمسرح وسيله اتصاؿ حناؿ أفكارها إحى روادها -3
تفادة مػػػػف احمواضػػػػيع فػػػػي مسػػػػرح شكسػػػػبير كانػػػػت احمت ػػػػي وسػػػػماع ااشػػػػ ار واالسػػػػ -4

  احمطرويي أو احمادمي على خشبي احمسرح
رعايي ملوكيي حلمسرح احفرنسي مما يػدؿ علػى رقػي هػاا احفػف ومتاب ػي عروضػه مػف  -5

 قبؿ احجماور 
 وهاا ما كاف في فرنسا واحدوؿ االسكندنافيي

ا قباؿ احكبيػر مػف قبػؿ احجماػور حمشػاهدة احتجػارب احجديػدة احخارجػي عػف احم اػوؿ  -6
اميع احمسرييي ومػا كانػت تطريػه مػف مواضػيع مامػي وجديػدة تخػص ا نسػاف حلمج

  واحمجتمع
عػػدـ ا قبػػاؿ مػػف قبػػؿ احجماػػور اح ربػػػي حمشػػاهدة احمسػػرح أوؿ اامػػر وتطػػور هػػػاا  -7

     ا قباؿ في مرور احزمف واحتطور احيضاري حوجود أعراؼ وتااحيد اجتماعيي
 االستنتاج :

هير حتوصػػيؿ رسػػاحي وحكػػف بشػػكؿ متفػػاوت أاف أف احمسػػرح أداة اتصػػاؿ باحجمػػا
  بيف احش وب في احمجتم ات كافي
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 اذلىامش:
                                                      

د ميمػػػد عبػػػد احمػػػن ـ خفػػػاجي، احتفسػػػير ا ع مػػػي حلسػػػيرة احنبويػػػي، بيػػػروتل  دار احجيػػػؿ،  (1)
احمسػػرح  انظػػرل   د جميػػؿ نصػػيؼ احتكريتػػي، قػػرا ل وتػػيم ت فػػي  15ص 1990، 1ط

(، احجماوريػػي 385ا  رياػػي، بمػػداد، منشػػورات وزارة احثاافػػي وا عػػ ـ،  سلسػػلي دراسػػات )
   75-73ص 1985اح راقيي ؛

شػػػػلدوف تشػػػػيني،  تػػػػاريل احمسػػػػرح فػػػػي ث ثػػػػي أالؼ سػػػػنه، تل  درينػػػػي خشػػػػبه، احاػػػػاهرةل  (0)
  45احمؤسسي اح امي احمصريي حلتيحيؼ واحترجمي واحنشر، ب ت ص 

، 1973احيس، فػػػف احشػػػ ر، تل عبػػػد احػػػريمف بػػػدوي، بيػػػروتل  دار احثاافػػػي، أرسػػػطو طػػػ (3)
  39ص

 ص  90انظرل  د جميؿ نصيؼ احتكريتي ، احمصدر احسابؽ،  (4)
  95-70انظرل احمصدر نفسه  ص (5)

يسػػػيف رامػػػز ميمػػػد رضػػػا، احػػػدراما بػػػيف احنظريػػػي واحتطبيػػػؽ، احمؤسسػػػي اح ربيػػػي حلدراسػػػات  (6)
  84-81 ص 1970واحنشر،  بيروتل  

انظػػػػرل جػػػػيمس الفػػػػر، احػػػػدراما أزيائاػػػػا ومناظرهػػػػا، تل مجػػػػدي فريػػػػد، احاػػػػاهرة احمؤسسػػػػي  (7)
  95-87، ص1963احمصريي حلتيحيؼ واحترجمي واحنشر واحطباعي، 

انظػػرل  فرانػػؾ ـ  هػػوايتنل، احمػػدخؿ إحػػى احفنػػوف احمسػػرييي، تل كامػػؿ يوسػػؼ وآخػػروف،  (8)
  55-41ص  1972أحااهرة ؛دار احم رفي، مطب ي ااهراـ احتجاريي، 

انظػػػرل  يسػػػيف رامػػػز ميمػػػد رضػػػا،  احػػػدراما بػػػيف احنظريػػػي واحتطبيػػػؽ،  احمصػػػدر احسػػػابؽ،   (9)
  92-88ص

  90انظرل احمصدر نفسه، ص (12)
  103-99انظرل احمصدر نفسه، ص (11)

، 39انظػػػرل ميمػػػد يمػػػودل،  مػػػف أعػػػ ـ احمسػػػرح اح ػػػاحمي، مػػػااهب وشخصػػػيات،  ع  (10)
  96-85و  47-40و  11-7طباعي واحنشر، احااهرةل  ب ت ص احدار احاوميي حل

- 86انظػػرل فرانػػؾ ـ هوايتنل، احمػػدخؿ إحػػى احفنػػوف احمسػػرييي، احمصػػدر احسػػابؽ، ص  (13)
90  

انظرل ريمونػد وحيمػز، احمسػرييي مػف ابسػف إحػى احيػوت، تل فػايز اسػكندر، وزارل احثاافػي  (14)
تيحيؼ واحترجمي واحطباعػي واحنشػر، مطب ػي وا رشاد احاومي، احمؤسسي احمصريي اح امي حل

  148-132ص   1963مصر، مصرل  
  166-153انظرل احمصدر نفسه، ص  (15)
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انظػػرل روبػػرت بروسػػتايف، احمسػػرح احثػػوري )دراسػػي فػػي احػػدراما أحيديثػػي مػػف ابسػػف إحػػى  (16)
جػػػاف جينيػػػه((،  تل عبػػػد احيلػػػيـ احبشػػػ وي، احايئػػػي احمصػػػريي اح امػػػي حلتػػػيحيؼ واحنشػػػر، 

  132 -103ااهرةل  ب ت،  ص اح
(17)   ، د سػػمير سػػرياف، تجػػارب جديػػدة فػػي احفػػف احمسػػريي، احمركػػز اح ربػػي حلثاافػػي واح لػػـو

  5بيروت،  حبنافل  ت ب ص 

(18)   ، د سػػمير سػػرياف، تجػػارب جديػػدة فػػي احفػػف احمسػػريي، احمركػػز اح ربػػي حلثاافػػي واح لػػـو
  5بيروت، حبنافل  ت ب ص 

  15احمصدر نفسه، ص  (19)
(، 06عبػػػد احمفػػػار مكػػػاوي، احت بيريػػػي فػػػي احشػػػ ر واحاصػػػي واحمسػػػرح، احمكتبػػػي احثاافيػػػي ) (02)

  18ص  1971احااهرةل  احايئي احمصريي اح امي حلتيحيؼ واحنشر، 

د  علػػى احراعػػي، احمسػػرح بػػاحوطف اح ربػػي، عػػاحـ احم رفػػي، سلسػػلي كتػػب ثاافيػػي شػػاريه،   (01)
  15، ص 1982احكويتل احمجلس ااعلى احوطني حلثاافي واادب، 

  47 -11انظرل  احمصدر نفسه ، ص  (00)

نػػػواؿ ميمػػػد عمػػػر،  فػػػف صػػػناعه احخبػػػر فػػػي ا ااعػػػي واحتلفزيػػػوف، احاػػػاهرةل دار احفكػػػر،  (03)
    01،  ص1993

ميمػػػود ادهػػػـ،  فنػػػوف احتيريػػػر احصػػػيفي بػػػيف احنظريػػػي واحتطبيػػػؽ، احاػػػاهرةل دار احثاافػػػي  (04)
    169ص 1984حلطباعي واحنشر، 

انظػػػػرل د ميمػػػػد يمػػػػداف مصػػػػاحيي، االتصػػػػاؿ احسياسػػػػي، عمػػػػافل  دار وائػػػػؿ حلنشػػػػر،  (05)
  115-114، ص 0220

علي احجابري، تانيات احخبر في احفضائيات اح ربيي، عمافل عمػروف حلدراسػات واحنشػر،  (06)
  34ص0226

-80، ص 1987د كػػػـر شػػػلبي، فػػػف احكتابػػػي حلراديػػػو واحتلفزيػػػوف، جػػػدلل دار احشػػػروؽ،  (07)
83  

فػػػػاروؽ علػػػػي عمػػػػر، وسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ احيديثػػػػي واحػػػػرأي اح ػػػػاـ، أطرويػػػػي دكتػػػػورال  يػػػػر  (08)
  86، ص 0224منشورل، جام ي بمداد كليي ا ع ـ، 

د عبد احريمف ميمػد اح يسػوي، علػـ احػنفس ا ع مػي، بيػروتل  دار احراتػب احجام يػي،  (09)
  61، ص0224

اح ػراقييف، أطرويػي  فمانيي حلصػيفييانظرل  د حؤي مجيد يسف احبلدواي، احخصائص اح (32)
  68، ص 1996دكتورال  ير منشورل، جام ي بمداد، كليه اآلداب، قسـ ا ع ـ، 
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،  1970، احاػػػاهرةل دار احفكراح ربػػػػي، 1، ط1رشػػػدي، نظػػػـ االتصػػػاؿ، ج ايمػػػد د جياػػػاف (31)
  160ص

حت لػػػيـ انظػػػرل د فػػػاروؽ ميمػػػد أبػػػو زيػػػد، مادمػػػي فػػػي علػػػـ احصػػػيافي، احاػػػاهرةل مركػػػز ا (30)
  16، ص1999احمستمر،  

د خليػػؿ صػػابات، وسػػائؿ ا عػػ ـ نشػػيتاا وتطورهػػا، احاػػاهرةل  مكتبػػي االنجلػػو احمصػػريي،   (33)
  81، ص1976

، 1999انظرل  صاحح خليؿ أبو أصبع، االتصاؿ احجماهيري، عمػافل  دار احشػروؽ،   (34)
  165ص

، 1980رةل  دار احفكػر اح ربػي د ماجي احيلواني، مدخؿ إحى ا ااعات احموجاػي، احاػاه (35)
  9ص

يوسػؼ مػرزوؽ، احمػػدخؿ إحػى يرفيػي احفػػف ا ااعػي، احاػاهرةل  مكتبػػي االنجلػو احمصػػريي،   (36)
  5، ص1975

انظرل  ايمد طاهر ا ااعػي واحسياسػي احدوحيػي، احاػاهرةل احايئػي احمصػريي اح امػي حلكتػاب  (37)
  19-18، ص1982

اح راقيػػػي احموجاػػي، رسػػػاحي ماجسػػتير  يػػػر منشػػػورل عبػػد احنبػػػي خزعػػؿ جاسػػػـ، ا ااعػػات  (38)
  112،  ص 1988جام ي بمداد، كليي اآلداب، قسـ ا ع ـ، 

(، بمػػدادل 01صػػاحح مصػػطفى االتروشػػي، احمػػايكروؼ واحييػػاة، سلسػػلي احثاافػػي اح لميػػي ) (39)
  79،  ص 1989دار احيريي حلطباعي، 

، احاػػاهرةل  دار 1حشػػبكي االنترنيػػت، طعبػػد احملػػؾ ردمػػاف احػػدناني، احػػو ظيفػػي ا ع ميػػي  (42)
  111، ص 0223احفجر 

انظػػرل  سػػ ود صػػاحح كاتػػب،  ا عػػ ـ احاػػديـ وا عػػ ـ احجديػػد، جػػدلل مكتبػػي احشػػروؽ،   (41)
  110-112،  ص0223

كماؿ عيػد،  دراسػات فػي اادب واحمسػرح،  احػدار احمصػريي حلتػيحيؼ واحترجمػي،  مصػرل    (40)
  187،  ص  1966

  186ر نفسه،  ص احمصد (43)

( احكويػػتل  احمجلػػس 19سػػ د اردش،  احمخػػرج فػػي احمسػػرح احم اصػػر،  عػػاحـ احم رفػػي ) (44)
  31ص 1979احوطني حلثاافي واحفنوف واآلداب، 

  04فرانؾ ـ هوايتنل،  احمدخؿ إحى احفنوف احمسرييي،  احمصدر احسابؽ ، ص (45)
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 ربػػي،  مطػػابع احرجػػوي، عابػػديفل   ايمػد شػػوقي قاسػػـ، احمسػػرح ا سػػ مي،  دار احفكػػر اح (46)
1982  

جوحيػػػاف هلتػػػوف،  نظريػػػه اح ػػػرض احمسػػػريي،  تل  ناػػػاد صػػػلييه،  ا بػػػداع احفكػػػري،   (47)
  135ص  0221احشارقيل 

عايػػػؿ ماػػػدي يوسػػػؼ، نظريػػػات فػػػي فػػػف احتمثيػػػؿ، بمػػػدادل  وزارة احت لػػػيـ اح ػػػاحي واحبيػػػث  (48)
  190اح لمي،  كليي احفنوف احجميلي،  ب ت ص 

  061س د اردش،  احمخرج في احمسرح احم اصر، احمصدر احسابؽ ص  (49)
  009عطيؿ مادي يوسؼ، نظريات في فف احتمثيؿ، احمصدر احسابؽ ص  (52)
اريػػؾ بتتلػػي، نظريػػه احمسػػرح احيػػديث،  تل يوسػػؼ عبػػد احمسػػيح ثػػروت،  دار احشػػؤوف  (51)

  77ص 1975،  وزارة احثاافي وااع ـ، بمدادل  ياحثاافيي اح ام
  12-9احمصدر احسابؽ، ص  احفف احمسريي، تجارب جديدة في سرياف، سمير (50)
،  تل سػػػامح فكػػػري، مطػػػابع 1990-1890كريسػػػتوفر، أينػػػز، احمسػػػرح احطلي ػػػي مػػػف  (53)

  089ص  1994احمجلس ااعلى حآلثار،  
  12سمير سرياف، تجارب جديدة في احفف احمسريي، احمصدر احسابؽ، ص  (54)
، دار احكنػػػوز 1دوائػػػر احمسػػػرح )تجربػػػه االودف وانتربوحوجيػػػا احمسػػػرح(،  ط قاسػػػـ بيػػػاتلي، (55)

  7ص  998اادبيي، بيروتل  

(، احمصػػػػدر احسػػػػابؽ،  ص 1990-1890، أينػػػػز، احمسػػػػرح احطلي ػػػػي مػػػػف )ركريسػػػػتوف (56)
337  

زيجموند هنبر، جماحيات فػف ا خػراج،  تل  هنػا  عبػد احفتػاح، احايئػي احمصػريي اح امػي  (57)
  007ص  1993احااهرةل   حلكتاب، 
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صادات تعرض الشباب الجامعي 
 العراقي لوسائل اإلصالم العراقي

 

 

 اإلعالو نىسائم انعراقي اجلايعي انشباب حعرض عاداث
  يُها املخحققت واالشباعاث هلا واسخخذاياحه انعراقيت

 (.2009 عاو حكريج جايعت طهبت يٍ عيُت عهى ييذاَيت دراست)
 

 
 

 

 
 2003شػػػ وس ئلػػػعالؿ العػػػيـ انذ االحػػػ  ألمػػػي العػػػ يؿ ا أل ح ػػػ  ن ذػػػ اؽ عػػػعـ 

 طئ اس ل حذ  ئهعال   ف  ألجعؿ إم عج ئ ئزحع ئال قبعؿ ان لعالؿ العيألح  . ئنقو  زاحو 
انذ ئـ الملعمح  ععأل  ئبععث  العيـ بصئ ة خعص  عػئؿ ج ػئو  اله ألعـ بحف بععث 

انألؤللػػعس العيألحػػ  فػػ  انألج ألػػع نألئاج ػػ  انلػػحؿ انأل ػػوفؽ ئنحػػ  انأل ػػئازف ألػػف وئؿ 
انشػػألعؿ انأل قػػوـ انػػا وئؿ انجمػػئف انأل خ ػػؼ انػػيو حعألػػؿ أألػػيت ئ  وحػػوات فػػ  ياس انئالػػس 

 ن ع ئألعس ئانألئاطمحف ف   ؿ أمععء انذعنـ .
ث انجأل ػئ  ألػف انبعػئث انأل ألػ  ن  ذػ ؼ ع ػا عػعواس انجأل ػئ  فػ  ئ ذو بعػئ 

ان ذػػػ ض نئلػػػعالؿ العػػػيـ ئ حاحػػػ  الػػػ خواألأ ن ػػػع ئ الػػػح أ ئأهػػػـ وئافذػػػأ انأل عققػػػ  ألػػػف 
ان ذ ض ئالل خواـ ن يه انئلعالؿ، للحألع ئاف أل أل  ئلعالؿ العيـ ه  ان ذ ؼ ع ػا 

مجح ئلػػػعالؿ العػػػيـ فػػػ  الع حعجػػػعس انعقحقحػػػ  ن جأل ػػػئ  ئاا لػػػعء  نبع ػػػأ، ئعمػػػوألع  ػػػ
. ئحذػػوه هػػيا انبعػػث أل ألػػعت ئينػػؾ (1)إ لػعء هػػيه الع حعجػػعس فتم ػػع  لػػألف إالبػػعلت ئ جعئبػعت 

 هألحػػ  ألذ فػػ   جػػع انصػػول فػػ  ألجػػعؿ العػػيـ، فألذ فػػ   وئو ا فذػػعؿ  جػػعه ألػػع حقػػوـ 
ن جأل ػػػئ  هعألػػػ  ن ألخططػػػحف ئصػػػعمذ  انقػػػ ا  ن ذػػػوحؿ ان لػػػعالؿ، أئ جذ  ػػػع   ئافػػػؽ ألػػػع 

ــعد .  د                                                                                         اللــــــــ  صبــــــــد ســــــــلمان ســــــ
 ن

                               اإلصـالم  قسـم  ـ اآلداب كلية جامعة تكريت/
 ن
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أل  قػ ، ئ ػزواو هػػيه ا هألحػ  عمػو  بط ػع بجأل ػػئ  انشػبعف، ئانػيو حذػو    حػػزة انجأل ػئ  ان
. ئ ت   أهألحػ  هػيا انبعػث  ػينؾ امطيالػعت ألػف  ػئف (2)انألج ألع ئأأل أ ف  ألل قبؿ أفلؿ

انشػػػبعف انجػػػعألذ  ألشػػػع ؾ ئفذػػػعؿ ئحلػػػ خوـ ئلػػػعالؿ العػػػيـ ن عقحػػػؽ أهػػػواؼ ألقصػػػئوة 
الؿ ئانأللػألئف انػيو حمعلػبأ ئحشػبع فليت عف اف هػيا انجأل ػئ  هػئ انػيو حخ ػع  انئلػع

ععجع أ . ئن يا فعف الل ولؿ ع ا انألذعحح  انثقعفحػ  انلػعالوة حػت   ألػف خػيؿ الػ خواـ 
انجأل ئ  نئلعالؿ العيـ ئنحس ألف خيؿ ألع ئل ان لعالؿ ان    قوأل ع ئلػعالؿ العػيـ 

ألعلػػ  إنػػا . ئ بذػعت ن ػػيا ان صػػئ  فػػعف انذأل حػػ  العيألحػػ  ئال صػعنح  فػػ  انذػػ اؽ بععجػػ  
بعػػئث انجأل ػػئ   هألح  ػػع فػػ  عأل حػػ  ان خطػػحط ئان ماحػػي ئانأل عبذػػ  امطيالػػعت ألػػف ا لػػس 

 ئانذمعص  انذ ألح  انيزأل  ن  ؾ انذأل ح  .
 :يشكهت انبحث

طػػ أس انذوحػػو ألػػف ان طػػئ اس ع ػػا انبحالػػ  العيألحػػ  انذ االحػػ  خعصػػ  بذػػو لػػ   
 268إياعػػ  ئ 114   ئفلػػعالح 54أعػػئاـ ع ػػا العػػ يؿ ا أل ح ػػ  ن ذػػ اؽ ألػػف ظ ػػئ  

. ئح ػوؼ انبعػث إنػا ان ذػ ؼ ع ػا عػعواس ئأمألػعط (3)صعحا  ع االح  بحف ألج   ئج حػوة
 ذ ض انشبعف انجعألذ  ف  جعألذػ     حػس نئلػعالؿ العػيـ انذ االحػ  ئالػ خواألع أ ن ػع، 
ئالشػػبعععس انأل عققػػ  ألػػف ينػػؾ اللػػ خواـ، امطيالػػعت ألػػف  ػػئف انألشػػ    فػػ  هػػيا انبعػػث 

ئظػػعه ة  ع ػػعج إنػػا  الػػح  ئاللػػح  ألأل ػػف إو ا  ػػع أئ أليعظ  ػػع هػػ  ألئالػػؼ نػػعألض 
، نيا ف    ع عج إنا انبعث ئانو ال  انذ ألح  ن ئالػئؼ (4)ئحعحط ب ع ش ء ألف انغألئض

 .(5)ع ا ألقوألع  ع، ئبمعء انذيالعس بحف عمعص هع ئم عالج ع انععنح 
 ان ذ ؼ ع ا  حاح   ذ ض شبعف جعألذ )ئحأل ف همع  عوحو ألش    انبعث ف  

ئ صػػػو عػػػعواس ان ذػػػ ض ئاهػػػـ وئافػػػع ان ذػػػ ض،  ،   حػػػس إنػػػا ئلػػػعالؿ العػػػيـ انذ االحػػػ 
ئالػػػ خواألعس شػػػبعف جعألذػػػ     حػػػس نئلػػػعالؿ العػػػيـ ئالشػػػبعععس انأل عققػػػ  ألػػػف ينػػػؾ 
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الل خواـ( . ئ مبع ألف ألش    انبعث عوة  لػعؤلس حلػذا انبعػث نبجعبػ  عم ػع ئاهػـ 
 :هيه ان لعؤلس ه 

  ذ ض نئلعالؿ العيـ نول شبعف جعألذ     حس ؟ألع ألول الم ظعـ ف  ان -1
 ألع أمألعط ان ذ ض نئلعالؿ العيـ نول انشبعف انجعألذ  ف  جعألذ     حس ؟ -2
 ألع أهـ ألبعف ان ذ ض نئلعالؿ العيـ نول شبعف جعألذ     حس ؟ -3
ألع ألبعف عوـ ان ذ ض )نغح  انأل ذ لحف( نئلعالؿ العيـ نول انشبعف انجعألذ   -4

 ف  جعألذ     حس ؟
 ألع ععواس  ذ ض شبعف جعألذ     حس نئلعالؿ العيـ ؟ -5
عيـ ئالشبعععس انأل عقق  ألف ألع ه  ال خواألعس شبعف جعألذ     حس نئلعالؿ ال -6

 الل خواـ ؟ ينؾ
 :جمخًع انبحث

حذ ؼ ألج ألع انبعث بتمأ انألج ألع انيو حل طحع انبععػث أف حخ ػع  ألمػأ عحمػ  
ئلػػئؼ حخ ػػع  انبععػػث عحمػػ  انبعػػث  .(6)ئانػػيو ح نػػف فػػ   ذألػػحـ انم ػػعال  ع حػػأ ،انبعػػث

بتل ئف انذحم  الع ألعنح  أئ انذشئاالح ، مظ ات لف جألحع أف او انألج ألػع ا صػ   ن بعػث 
ألذػػػ ئفحف ئألعػػػووحف ئهػػػـ عحمػػػ  ألػػػف ط بػػػ    حػػػ  ااواف بجعألذػػػ     حػػػس ن ذػػػعـ انو الػػػ  

 ( طعنف ئطعنب  بملب  أل لعئح  .200ئبئاالع ) 2009ػ 2008
 أداة انبحث :
 بذػػػػو انبعػػػػث هػػػػيا  نػػػػ اض صػػػػألألس الػػػػ بحعف الػػػػ ألع ة ع ػػػػا انبععػػػػث اع ألػػػػو

  ػػتواة اللػػ بحعف الػػ ألع ة ع ػػا الع ألػػعو  ػػـ ئالػػو. (7)انألع ألػػحف ألػػف نجمػػ  ع ػػا ع لػػ ع
 جعألذػػ  فػػ  انألئزعػػ  انذحمػػ  ألػػع ئ  معلػػف ان  ػػعنحؼ، ال ح ػػ  ن ئم ػػع ئينػػؾ ن بحعمػػعس نجألػػع
 انألغ قػػ  ا لػػال   بػػحف ئ جألػػع ن  غححػػ  العب ػػ  نحػػ  اللػػ بحعف ألػػال   فػػعف  ػػينؾ.     حػػس

 عػف  ذبػ     انو ال  نذحم  ألجعلت  ح حح ألألع ئاعو، آف ف  انألا ئع  ئانألغ ق  ئانألا ئع 
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 بذػػض بصػػحعن    ذ ػػؽ أليعظػػعس انألع ألػػئف أبػػول ئالػػو.  ئئلػػئح  عألػػ  بع حػػ  مالػػ ع
 عحمػػ  ع ػػا أئنحػػعت  اخ بػػع ات  ينػػؾ بذػػو انبععػػث أجػػ ل ثػػـ ااخػػ ، انػػبذض ئ   حػػف ا لػػال  
 ثبػػػعس ئن عقحػػؽ.  ألاػػ وة( 20) عجأل ػػػع ب ػػ  ا صػػ ح  انذحمػػػ  عجػػـ ألػػف%( 10) عالئاأل ػػ

 الػػ ألع ة ع ػػا( Test – Retest) الخ بػػع  إعػػعوة ألػػ ئف انبععػػث الػػ خوـ اللػػ ألع ة
 ألف%( 10) الو هع عحم  ع ا  طبحق ع  ـ عحث نيل خواـ صيعح  ع نألذ ف  الل بحعف
 نطبحذػػػػ  ف أل ػػػػـ ألػػػػف ن  ت ػػػػو عػػػػئثحفانألب ماػػػػس ع ػػػػا ان طبحػػػػؽ أعػػػػعو ثػػػػـ انذحمػػػػ  إجألػػػػعن 
 ئانثػعم  ا ئؿ ان طبحػؽ بػحف ال  بػعط ألذعألػؿ علػعف  ـ ئنقو إجعبع  ـ، ئثبعس انألئلئع
 .  ألقحعس الل بحعف ال ألع ة ثبعس انا  شح  ععنح  الحأل  ئه  ،%(90) الحأل أ ف عمس

 : اإلحصائيت انىسائم
 انملػب  للػ بعم ا فقػ اس ألػف فقػ ة  ػؿ فػ  ان  ػ ا اس  عئحػؿ ف  انبععث ال خوـ

 :(8)اا   ن قعمئف ئفقعت  إعصعالح   ئلح   انألالئح 

 انجزال  انذوو
 100×                =  انألالئح  انملب 

 ان    انذوو

 :يُهج انبحث
حذ ألػػػو هػػػيا انبعػػػث فػػػ  إطػػػع ه انمظػػػ و ع ػػػا مظ حػػػ  ان ذػػػ ض نئلػػػعالؿ العػػػيـ 

ئؿ هػػػػع حف انمظػػػػ ح حف اللػػػػ خواألعس ئالشػػػػبعععس انأل عققػػػػ  ألم ػػػػع، عحػػػػث   مػػػػع ئمظ حػػػػ 
 ػػػتثح اس ئلػػػعالؿ العػػػيـ ع ػػػا أف ػػػع  انجأل ػػػئ  ئألشػػػعع هـ ئأع ػػػعأل ـ إزاء انقلػػػعحع أئ 
ا عػػواث أئ انلحعلػػعس أئ انع ئألػػعس ألػػف خػػيؿ إبػػ از بذػػض انقلػػعحع ئ جعهػػؿ اللػػعحع 

 انألمػػعه  انألػػم   انئصػػا  بئصػػاأ املػػف الػػ خواـ انبعػػث طبحذػػ  اال لػػس أخػػ ل . ئالػػو
 ألػػع ألم جحػػعت  ان ذعألػػؿ ح ػػئف أف  ئعػػ  ئالػػو.  انأللػػح أهػػواؼ حػػؽن عق انأللػػ خوأل  انذ ألحػػ 
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 حق لػحأ ئألػع انذ ألػ  انبعػث فػ  انأللػ خوأل  ئا لػعنحف انقئاعو لئء ف  انذ ألح  انألعوة
 .(9)ئ الح هع ئ ع ح  ع ئئصا ع ن ألذ ئألعس  عوحو ألف ينؾ

 شػػػبعف  ذػػػ ض ع ػػػا ان ذػػػ ؼ  لػػػ  وؼ ان ػػػ  ان الػػػح ح  انبعػػػث نطبحذػػػ  ئمظػػػ ات 
ئأللػػػػػعألحف اللػػػػػ خواألعس ئانععجػػػػػعس ئالشػػػػػبعععس   العػػػػػيـ نئلػػػػػعالؿ    حػػػػػس جعألذػػػػػ 

بعلػػ خواـ الػػ ألع ة  انئصػػا  انألػػم   ع ػػا انبععػػث اع ألػػو فقػػو نئلػػعالؿ العػػيـ انذ االحػػ ،
الػػػػ بحعف خصصػػػػس للػػػػ طيع  أح ػػػػـ بئلػػػػعالؿ العػػػػيـ، ألػػػػف عحػػػػث عػػػػعواس ئأمألػػػػعط 

 ع. ذ ل ـ نئلعالؿ العيـ ئالل خواألعس ئالشبعععس انأل عقق  ألم 
 األول املبحث

 املخحققت واالشباعاث واالسخخذاياث نىسائم اإلعالو يفهىو انخعرض
حقصػػػػو بػػػػعن ذ ض نئلػػػػعالؿ العػػػػيـ الػػػػ قبعؿ انجأل ػػػػئ  ن ئلػػػػح   ال صػػػػعنح  أئ 

ئحذو  ان ذ ض أعو أ  عف انذأل ح  ال صعنح  للػحألع ئأمػأ  حعقػؽ . (10)ان لعن  ال صعنح 
ف  إطع  عأل ح  ألقصػئوة  لػ  ـز األػ يؾ انأل ذ لػحف ال قبعؿ ا ف او ن ئلعالؿ ئان لعالؿ 

، ئحخ  ػػؼ ا فػػ او فػػ  ألػػول  ذ لػػ ـ نئلػػعالؿ العػػيـ، ئ  ألػػع زاو (11)نأل ػػع اس ا صػػعنح 
، ئان ذػػػ ض نئلػػػعالؿ (12)عألػػػؽ ان ذػػػ ض وؿ ع ػػػا ئعػػػ  انجأل ػػػئ  بعن لػػػعن  العيألحػػػ 

إيا العػػػػيـ الػػػػو ح ػػػػئف اخ حع حػػػػعت أئ نحػػػػ  اخ حػػػػع و، ئفػػػػ  ان ذػػػػ ض نحػػػػ  الخ حػػػػع و، 
 معاللػػس ألذ ئألػػعس جوحػػوة ألػػع انألذ فػػ  ان ػػ  نػػول اناػػ و  عػػوث ععنػػ   مػػعف   ػػؤوو إنػػا 
 ع حؼ أئ إلعءة ف ـ ان لعن ، أئ ح جمف هيه انألذ ئألعس أئ حملػعهع أئ حق ػؿ ألػف  مػعف ه 
ب غححػ  آ االػأ . أألػع ان ذػ ض الخ حػع و فقػو ح ػئف هػئ مالػأ إم قعالحػعت، ئحذمػ  إل حذػػ ض 

عس ان ػػ  ح نػف فػ  ان ذػػ ض ن ػع فذػيت، نػػينؾ فػعف ان لػعن  حجػػف اناػ و مالػأ إل ن ألذ ئألػ
أف  ػػت   بعلػػف اه ألعألػػعس انجأل ػػئ  انػػيو  ئجػػأ إنحػػأ،  ألػػع أف عأل حػػ  إشػػبعع انععجػػعس 

 :(13)ألف انألذ ئألعس   ـ عف ط حؽ ألع حت  

 ان ذ ض نئلح   إعيألح  ألعووة . -1
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حػئ بػعما او أئ  عللػ ألعع إنػا ان او ،انلحعؽ الج ألػعع  انػيو  لػ خوـ فحػأ انئلػح   -2
 ألشعهوة ان  ازحئف ألع انجألعع ، ئال اءة انصعؼ ف  ظ ئؼ ألذحم  .

أألػػػع مظ حػػػ  اللػػػ خواألعس ئالشػػػبعععس ف  ػػػػ ـ هػػػ  ا خػػػ ل بو الػػػ  ال صػػػػعؿ 
انجألػػعهح و و الػػ  ئظحاحػػ  ألمظألػػ ، ئ مظػػ  انػػا انجألػػعهح  ع ػػا إم ػػع فذعنػػ  فػػ  ام قػػعء 

عس انألب ػػ ة  مظ حػػ  ان ػػتثح  انألبعشػػ  ، خيفػػعت ن مظ حػػ(14)أف اوهػػع ن لػػعالؿ ئلػػعالؿ العػػيـ
نئلػػعالؿ العػػيـ أئ ألػػع  لػػألا بمظ حػػ  ان صعصػػ  انلػػع ح  ان ػػ   مظػػ  انػػا انجألػػعهح  
ع ػػا إم ػػع  عالمػػعس لػػ بح  ئ  صػػ ؼ بمػػعءت ع ػػا ملػػؽ ئاعػػو، فعب ذػػوس انمظ حػػ  عػػف هػػيه 
انا ػػ ة ئأع ػػس ألع  ػػع ف ػػ ة  ػػ ل أف ئلػػعالؿ العػػيـ  لػػذا لشػػبعع ععجػػعس انجأل ػػئ ، 

س عػػف مظ حػػعس ان ػػتثح  انألبعشػػ  ئجػػعءس ف ػػ ة ان ػػتثح  نحػػ  انألبعشػػ  أئ انألعػػوئو فعب ذػػو
. فمظ حػػػػػ  اللػػػػػ خواألعس ئالشػػػػػبعععس  مظػػػػػ  انػػػػػا انذيالػػػػػ  بػػػػػحف (15)نئلػػػػػعالؿ العػػػػػيـ 

أللػػػألئف ئلػػػعالؿ العػػػيـ ئانجأل ػػػئ  مظػػػ ة جوحػػػوة  ا ػػػ ض اف الػػػحـ انمػػػعس ئاه ألعألػػػع  ـ 
ب   ػتثح ات ئفعع حػ  ع ػا لػ ئ  ـ، ئاف ئألصعنع ـ ئألحئن ـ ئأوئا هـ الج ألععح  ه  ا  

انمػػػعس بصػػػئ ة اخ حع حػػػ  حم قػػػئف ئح حاػػػئف ألػػػع حلػػػ قب ئمأ فػػػ  لػػػئء هػػػيه اله ألعألػػػعس . 
ئانمظ ح  علف  صئ اس ئنب ش اـ    ـ بعن اععؿ بحف انأل  ق  انئلح   ألف مععحػ  عيالػ  

، أو نحلػػػػس ئلػػػػعالؿ العػػػػيـ هػػػػ  ان ػػػػ   عػػػػوو ن جأل ػػػػئ  مػػػػئع (16)اللػػػػ خواـ بعلشػػػػبعع
ان لعالؿ العيألح  ان   ح  قعهع بػؿ أف الػ خواـ انجأل ػئ  ن  ػؾ انئلػعالؿ لشػبعع  نبع ػأ 

، (17)ح ع ـ بو ج   بح ة ف  أللألئف ان لػعالؿ العيألحػ  ان ػ   ذ لػ ع ئلػعالؿ العػيـ
ئاف اع ألػػعو انمظ حػػ  ع ػػا ألبػػوأ )ان ذػػ ض الخ حػػع و( حذمػػ  أف الملػػعف حذػػ  ض مالػػأ 

 لعال أ ان     ب   نبع أ ئ  اؽ ألذػأ ينػؾ اف مظ حػعس ان ػتثح  اخ حع حعت نئلعالؿ العيـ ئ 
الخ حػػػػػع و ئه :)مظ حػػػػػ  اناػػػػػ ئؽ انا وحػػػػػ ، ئمظ حػػػػػ  الخػػػػػ يؼ الج ألػػػػػعع ، ئمظ حػػػػػ  
انذيالعس الج ألععح ( ال خوألس نا ـ انمعس ئألذ ف   حاح  اه ألعألػع  ـ ئ ػتث هـ بئلػعالؿ 

 اؾ  ػػػتثح  اناػػػ ئؽ انا وحػػػ  ، فاػػػ  ا  بذحمحػػػعس ألػػػف انقػػػ ف انألعلػػػ  أول إو(18)العػػػيـ
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ئالخػػػػػ يؼ الج ألػػػػػعع  ع ػػػػػا انلػػػػػ ئؾ إزاء ئلػػػػػعالؿ العػػػػػيـ انػػػػػا  ؤحػػػػػ  جوحػػػػػوة بػػػػػحف 
انجألػػعهح  ئلػػعالؿ العػػيـ، ئشػػ  س هػػيه ان ؤحػػ   عػػئلت ألػػف  ؤحػػ  انجألػػعهح  ع ػػا إم ػػع 
عمص  ل ب  نح  فذعؿ انا  ؤح  ع بتم ع فذعن  ف  ام قعء أف اوهع نأللألئف ألالؿ فػ  

. فقو ئجو أل ئحؿ ف  الػ ذعو أ ن ذوحػو ألػف انو الػعس أف همػعؾ الػو ات ألػف  ئلعالؿ العيـ
ال اعؽ بحف ألخ  ؼ انبععثحف فحألع ح ذ ؽ بطبحذ  ئألل ئحعس ان ذ ض ئالشبعع، ئام  س 
انو العس انا اف ان لع ئالشبعع فػ  الػ خواـ ئلػعالؿ العػيـ حظ ػ  عمػو ا فػ او فحألػع 

جف هيه انمظ ح  فعف انمػعس الػو ل ح ذ لػئف . ئبألئ (19) عققأ هيه انئلعالؿ ألف ععجعس
ن  لػػعالؿ ان ػػ  ح ئالذػػئف أم ػػع نحػػ  شػػحق  أئ نحػػ  ألاحػػوة، ئاف  ذ لػػئا ن ػػع فػػ م ـ لػػئؼ 
ح جعه ئم ػػػػع أئ حملػػػػئهع، فػػػػعنا و عمػػػػوألع حشػػػػػعهو ان  ازحػػػػئف ل حذطػػػػ  اه ألعألػػػػعت أل لػػػػػعئحعت 

أألػع انػبذض ن ألذ ئألعس انئا وة ف  انب مػعأل  لف بذػض هػيه انألذ ئألػعس نحػ  ألاحػوة نػأ، 
 . ؿ ألع ئبعن عن  ح ذ ض نأ ئح ي  هااخ  فعمأ ألاحو بش

 انثاَي املبحث

 رةـــؤثــًـىايم انـــانع
 عهى حعرض واسخخذاياث انشباب اجلايعي نىسائم اإلعالو

إف انذئاألػػػػػؿ انألػػػػػؤث ة ع ػػػػػا  ذػػػػػ ض ئالػػػػػ خواألعس انشػػػػػبعف انجػػػػػعألذ  نئلػػػػػعالؿ 
ذحمػػػ  ع ػػػا نح هػػػع، أئ أللػػػألئف العػػػيـ   ذ ػػػؽ ب الػػػحؿ انجأل ػػػئ  نئلػػػح   إعيألحػػػ  أل

ألعوو، أو ألع حخص   ئحف انجأل ئ  ئ ػتثح ه ع ػا الخ حػع . ئحأل ػف  ئلػحح ينػؾ عػف 
 ط حؽ ألع حت   :

ا اقػس انو الػعس ع ػا أمػأ   ألػع ا  اػع انأللػ ئل ان ذ حألػ  نػول الملػعف  انخعهيى : -1
ع فحزحػو الالبػعؿ ع ػا الػ اءة انصػعؼ ألػع ا  اػع ،  ألع زاو ال خواألأ نئلػعالؿ العػيـ

انأللػػػ ئل ان ذ حألػػػ ، ئاف انئلػػػعالؿ انأللػػػألئع  ل   ط ػػػف مئعػػػعت ألػػػف ان ذ ػػػحـ إل فػػػ  
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ألػف انجألػعهح   بذض انب األ  انثقعفح  انذعنح ، أألع انئلعالؿ انألطبئع  ف لػ  ـز مئعحػ 
، ئاف انأل ذ ألػػػػحف (20)  ػػػػئف ع ػػػػا و جػػػػ  ألذحمػػػػ  ألػػػػف ان ذ ػػػػحـ أومعهػػػػع ألذ فػػػػ  انقػػػػ اءة

 ػػػػا عػػػػحف حخ ػػػػع  ا الػػػػؿ  ذ حألػػػػعت انبػػػػ األ  حخ ػػػػع ئف انبػػػػ األ  انجػػػػعوة فػػػػ  الياعػػػػ  ع
 .(21)ان  فح ح  انخاحا 

  بػػػعحف ععجػػػعس انمػػػعس ئاه ألعألػػػع  ـ ان  فح حػػػ  ئالج ألععحػػػ  ئانلحعلػػػػح   انســـٍ : -2
بعخ يؼ أل اع  ـ انذأل ح ، ف ؿ أل ع   عأل ح  ن ػع  ئجػأ خػعص فػ  اخ حػع   لػعالؿ 

ف   ػػػػ ائح ئئلػػػػعالؿ العػػػػيـ. فتثب ػػػػس و الػػػػ  )صػػػػبعح مػػػػعه ( اف فالػػػػ  انشػػػػبعف انػػػػيح
( لم  هـ ا  ث   ذ لعت نئلعالؿ العيـ ئحقؿ ان ذ ض ألع 30-21أعألع هـ بحف )
ئ مطبؽ انم حج  ع ا ان ذ ض ن   ازحئف ينؾ اف انشبعف هـ ا  ث  (22)ا  اعع انلف

( لػػػػػم  فألػػػػػع فػػػػػئؽ هػػػػػـ االػػػػػؿ 50 ذ لػػػػػع ن   ازحػػػػػئف ع ػػػػػا عػػػػػحف إف ألػػػػػف أعألػػػػػع هـ )
ف انلػػحو( اف ان  ازحػػئف هػػئ أ ثػػ  ، ع ػػا عػػحف أثب ػػس و الػػ  )نح ػػا علػػح(23) ذ لػػعت 

ئلػػػعالؿ ال صػػػعؿ ان ػػػ  حعػػػ ص  بػػػع  انلػػػف ع ػػػا ان ذػػػ ض ن ػػػع، ح ح ػػػع ان اوحػػػئ ثػػػـ 
انصػػعؼ ئاهػػـ انأللػػعألحف ان ػػ  حع صػػئف ع ػػا ان ذػػ ض ن ػػع فػػ  ئلػػعالؿ ال صػػعؿ 

، ع ػا (24)ه  انألئلئععس انوحمح  ئا خبع  ئانب األ  انلحعلح  ئانثقعفحػ  ئانصػعح  
  انلػػػف حالػػػ ئف انألػػػئاو ان  فح حػػ  ع ػػػا انألػػػئاو انجػػػعوة، عػػحف مجػػػو ا طاػػػعؿ ئصػػغع

ئ  ألع ا  اع انلف  عئؿ اله ألعـ ألف ألئلئععس انخحعؿ انخاحؼ انا انألئلئععس 
 .(25)نح  انخحعنح  أو انجعوة

اف الخ يفعس بحف ان جؿ ئانأل أة معبذ  ألف اخػ يؼ ئظػعالؼ  ػؿ ألم ألػع  اجلُس : -3
عفحػػ ، ئ ػػينؾ اخ يفػػعس   ذ ػػؽ بتئالػػعس فػػ اغ ئاه ألعألػػع  ـ الج ألععحػػ  ئان  بئحػػ  ئانثق

 ؿ ألم ألع، فتثب س و العس ف  انألأل    انأل عػوة إف انملػعء حشػعهوف ان  ازحػئف أ ثػ  
، ئهػػيا ألػػػع أثب  ػػػأ (26)ألػػف ان جػػػعؿ، ئاف ان جػػعؿ حقػػػ أئف انصػػعؼ أ ثػػػ  ألػػف انملػػػعء 

  و ال  )صبعح معه ( ئهئ أف المعث أ ث   ذ لعت ن   ازحئف ألػف انػي ئ ، ئبعنملػب
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نبياع   عمس ملب  ان ذ ض أل لعئح  بحف اني ئ  ئالمػعث، أألػع ان ذػ ض ن صػعؼ 
ئأشػػع س و الػػعس أخػػ ل أف انملػػعء االػػؿ  (27)ف ػػعف انػػي ئ  أ ثػػ   ذ لػػعت ألػػف المػػعث

ئاف انملػػػعء  ألحػػػؿ إنػػػا  ،اه ألعألػػػعت ألػػػف ان جػػػعؿ بعنشػػػؤئف انذعألػػػ  فػػػ  ئلػػػعالؿ العػػػيـ
ألل ليس انحئألح  ئب األ  الال صعو ال اءة انقصص انخحعنح  ف  انألجيس ئأل عبذ  ان

ع ا عحف حألحؿ ان جعؿ نق اءة انألئاو نح   ،انألمزن  ف  انألوة انصبععح  ف  الياع 
انخحعنح ، ئانا ألشعهوة انب األ  ان  ازحئمح  ئا فيـ ان    ع ػئو ع ػا ألشػعهو الثػع ة 

 .(28)ئانذمؼ
ينؾ امأ   ألع  ،ـإف ععألؿ انوخؿ نأ أحلعت عيال  بعل خواـ ئلعالؿ العي انذخم : -4

ئهػيا حمطبػؽ ع ػا الػ اء انصػعؼ  ،زاو وخؿ الملعف زاو الػ خواألأ نئلػعالؿ العػيـ
أ ثػػ  ألألػػع حمطبػػؽ ع ػػا أللػػ ألذ  ئألشػػعهوو الياعػػ  ئان  ازحػػئف، ينػػؾ اف أصػػععف 

فػػي  ،انػػوخؿ انألػػمخاض حأل  ػػئف ألجػػعلت ألػػحؽ نيخ حػػع  بػػحف مشػػعطعس ئالػػس اناػػ اغ
نعنحػػػػػ  انألذػػػػػواس ئان  ػػػػػعنحؼ أئ علػػػػػئ   ح ػػػػػعح ن ػػػػػـ انلػػػػػا  أئ ألألع لػػػػػ  ان حعلػػػػػ 

أئ شػػ اء ا ج ػػزة  ،انذػػ ئض انألئلػػحقح  ئانأللػػ عح  ئانلػػحمألعالح  ائ انقحػػعـ بػػعن عيس
نػػيا فػػتف  ، ػػتج زة اناحػػوحئ ئ عألح ا ػػأ، ئانذػػعف اناحػػوحئ ئان ئألبحػػئ  ()ان قمحػػ  انعوحثػػ  

 .(29)ألف انأل عح ن ـ لألعع الياع  ئألشعهوة ان  ازحئف
 ؤوو إنا  ش حؿ صئ ة مألئيجحػ  عػف  كاَت االجخًاعيت :األدوار وانظروف وامل -5

 Blumlerعحث حشػح  ب ػئأل    ،ال خواـ ئلعالؿ العيـ بعنش ؿ انألقبئؿ اج ألععحعت 
 ألػػع ح  حػػؼ  ػػ  العػػيـ، نئلػػعالؿ ن  ذػػ ض الملػػعف  ػػوفع انعحػػعة ألجػػعلس اف إنػػا

أل عمػػعس ظػػ ئؼ  عسانألذ ئألػػ انػػا ععجػػ  نوحػػأ  شػػ ؿ ئلحعلػػح  ئثقعفحػػ  اج ألععحػػ  ئاا
. ئبألػػع اف ان ذػػ ض  العػػيـ نئلػػعالؿ الػػ خواألأ ط حػػؽ عػػف حجػػوهع اف حأل ػػف ان ػػ 

 ػػ ع ـ بػػأ انظػػ ئؼ انخع جحػػ  ئانصػػوؼ فلػػيت عػػف نذئاألػػؿ أخػػ ل فػػتف الػػ أل ا ح  
ان ذػػ ض  شػػػ عؿ ألذحمػػػ  ألػػػف انألػػػئاو العيألحػػ   شػػػ ؿ ألؤشػػػ ات ع ػػػا أهألحػػػ  إ لػػػعء 
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حػػػػ  هػػػػيا انلػػػػ ئؾ ألػػػػف ئهػػػػيا ال لػػػػعء حشػػػػ ؿ عػػػػعأليت فػػػػ   قئ  ،انععجػػػػعس الملػػػػعمح 
ل أل ا ح أ  .(30)ان ذ ض ئاا

  ألع ا  قا الملعف ف  لػ ـ انعلػع ة   ألػع زاو ئالػس ف انػأ، للػحألع ئاف  انىقـج: -6
ئئالػس اناػ اغ هػيا هػئ ألػف م ػعج  ،انألخ  ععس انعوحث   ذألؿ ع ا زحػعوة ئالػس اناػ اغ

انألج ألػػػع انصػػػمعع  ئ  ذػػػف ئلػػػعالؿ العػػػيـ وئ ات  بحػػػ ات فػػػ  شػػػغؿ أئالػػػعس اناػػػ اغ . 
، ئفػػ  (31)ئحأل ػػف الحػػعس ئالػػس اناػػ اغ ب ألحػػ  ا ئالػػعس انعػػ ة نحػػ  انأل  بطػػ  بعنذألػػؿ

انذصػػ  انعػػوحث ازواو ئالػػس اناػػ اغ نػػول ا فػػ او ألألػػع جذ  ػػـ ح ج ػػئف معػػئ ئلػػعالؿ 
هػيه انئلػعالؿ ألػف الػو ة ع ػا  العيـ نقلعء ان ف أئالعس انا اغ ألذ ع نألع   أل ع بأ

نئلػػػػػػعالؿ  شػػػػػػوهـ بػػػػػػو جعس جػػػػػػيف انجألػػػػػػعهح ، ئاف انأللػػػػػػعألحف ان ػػػػػػ   بث ػػػػػػع هػػػػػػيه ا
 .(32)أل اعئ  

ــذر : -7 ــت ملاملص اف انثقػػ  بعنألصػػو  هػػ  و جػػ  انصػػوؽ ان ػػ  حئنح ػػع انأللػػ قبؿ  انثق
ئاف انثقػػ  بعنألصػػو    ػػو للػػ  ئاء انجأل ػػئ  ألألػػع  ،ن ألصػػو  ائ ان لػػعن  ال صػػعنح 

حوفذ ـ انا البئؿ انأللألئف، ئنينؾ  لذا ألصعو  ال صعؿ انألخ  ا  انا محػؿ ثقػ  
نحف ألخ  ا ، ئاف انألذحع  انعقحق  ن ثق  بعنألصو  ألف البػؿ انأللػ قبؿ جألعهح هع بتلع

 .(33)همع ه  ألع ح صئ ه عف انألصو  بص ؼ انمظ  عف انئاالع
الجعبػػ  عػػف ا لػػال   انخعصػػ   (34) ذمػػ  عػػعواس ان ذػػ ض عــاداث انخعــرض : -8

ب حاح  انق اءة أئ الل ألعع أئ انألشػعهوة، ئاف اناػ و ح حػؼ  ذ لػأ نئلػعالؿ العػيـ 
 ؿ انيو ححل  نأ عأل حػ  ان ذػ ض إي حبػيؿ االػؿ ج ػو ألأل ػف ف ػئ حخ ػع  انئالػس بعنش

ئانأل ػػػػعف انألمعلػػػػف بعنشػػػػ ؿ انػػػػيو ح اػػػػؽ ألػػػػع لػػػػألع أ انذعألػػػػ  ئانلػػػػألعس الج ألععحػػػػ  
، ئانذعواس ال صعنح  ان   ح ئم ػع الملػعف هػ  ان ػ   أل مػأ ألػف  عقحػؽ (35)ئانا وح 

ئانأل ػػـ اف انشػػخص  ،ازحػػئفأهوافػػأ ف مػػعؾ ألػػف حالػػؿ انصػػععف  أئ الياعػػ  أئ ان  
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، أئ انئلػح   ان ػ  حلػ ؿ و أم ع   ب  ععجع أ ئ شبع  نبع ػأحخ ع  انئلح   ان   حذ ق
 ال خواألأ ن ع علف ظ ئفأ انشخصح  .

ل حأل ػػػف إهألػػػعؿ انخصػػػعالص انمالػػػح  ان ػػػ   ػػػؤوو إنػػػا  اخلصـــائل انُفســـيت : -9
ئان ػػػػتث   ،ئان اػػػػ ح انػػػػيهم  ،ئانق ػػػػؽ ،الال مػػػػعع أئ عوألػػػػأ،  خصػػػػعالص  قػػػػوح  انػػػػياس

ئه  خصػعالص ن ػع وئ  فػ  ان ػتث  ئالال مػعع بعن لػعالؿ العيألحػ  . أألػع  ،بعاخ حف
ئانذزنػ   ،ئانذػواء ،ئانألػ ض انمالػ  ،انخصعالص ا خ ل ألثؿ اللط ابعس انمالح 

 .(36)الج ألععح  ئان ئاجس ف  ع  تثح  ف  الل ذواو انألمخاض نيال معع
 :امليذاَيت انذراست َخائج

ان ذػ ؼ ع ػا  ئأوئا ػأ، ئألم جػأ، انمظ و، إطع ه ف  ان  عألؿ  عب انبعث ععئؿ
عػػػعواس شػػػبعف جعألذػػػ     حػػػس فػػػ  ان ذػػػ ض نئلػػػعالؿ العػػػيـ، ئ حاحػػػ  الػػػ خواألأ ن ػػػع 

لػػػػحألع ئ الػػػػح أ، ئأهػػػػـ وئافذػػػػأ انأل عققػػػػ  ألػػػػف ان ذػػػػ ض ئاللػػػػ خواـ ن ػػػػيه انئلػػػػعالؿ، ئل
ان ذ ؼ ع ػا الع حعجػعس انعقحقحػ  نذحمػ  ألػف ط بػ    حػ  ااواف بجعألذػ     حػس  ذحمػ  

 : حت   ألع انم عال  أظ  س ئالو .( طعنف ئطعنب 200انجعألذ  ب غس ) ألألث   ن شبعف
 انُخائج اخلاصت ملانصحافت

 بعحمس اخ حع اس انشبعف انجعألذ  ف  جعألذ     حس ن صعؼ انألع ح  انألالػ  ،  -1
فلػػػ ح  نصػػػعحا  انػػػئطف،   ح ػػػع صػػػعحا  انألم صػػػؼ، ثػػػـ صػػػعحا  وا  ئ عمػػػس ا 

%( 50)ثػػػـ صػػػعحا  انصػػػول . إي أئلػػػعس انو الػػػ  انألحوامحػػػ  اف ملػػػب  ،انلػػػيـ
 فػػ  انألم صػػؼ، صػػعحا  ألػػم ـ%( 19) حقػػ أ بحمألػػع انػػئطف، صػػعحا  حقػػ أئف ألػػم ـ
 ن صػػعؼ ألق ئالحػػ  أومػػا ئجػػعءس.  انلػػيـ وا  صػػعحا  ألػػم ـ%( 16) حقػػ أ عػػحف

 ط حػػػػؽ عػػػػف ينػػػػؾ إحلػػػػعح ئحأل ػػػػف.  انصػػػػول نصػػػػعحا %( 15) بملػػػػب  انألع حػػػػ 
 : اا   انجوئؿ
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 (1) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم تكريت جامعة شباب يقرأىا التي العراقية الصحؼ أسماء يوضح

 نسبتيم المئوية عدد القراء أسم الصحيفة المرتبة

 %51 111 صحيفة الوطن 1

 %19 38 صحيفة المنتصؼ 2

 %16 32 السالمصحيفة دار  3

 %15 31 صحيفة الصدى 4

 %111 211 المجموع الكمي 

أن ف انأل ذ لحف نئلعالؿ العيـ ألف انشبعف انجعألذ   أف أظ  س م عال  انبعث -2
انذ االػػ  حالػػ ئف الػػ اءة انصػػعؼ انألع حػػ   لػػ ئب ع فػػ  عػػ ض ا خبػػع  بعنو جػػ  

حػػػ ، ثػػػـ بلػػػبف ا ئنػػػا، ثػػػـ ن  ع ػػػحيس ان ػػػ   قػػػوأل ع عػػػئؿ ا عػػػواث بعنو جػػػ  انثعم
 : اا   انجوئؿ ط حؽ عف ينؾ إحلعح ئحأل ف ان ذئو ع ا ال اء  ع .

 (2) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم يقرأىا التي لمصحؼ الجامعي الشباب تفضيل أسباب يوضح
 النسبة المئوية العدد سبب التفضيل المرتبة

 %61 122 ألسموبيا في عرض األخبار 1

 %31 61 األحداث حول تقدميا التي لمتحميالت 2

 %9 18 لمتعود عمى قراءتيا 3

 %111 211 المجموع الكمي 

أظ ػػ س انم ػػعال  أف انشػػبعف انجػػعألذ  فػػ  جعألذػػ     حػػس مػػعو ات ألػػع حقػػ أ صػػعحا أ  -3
انألالػػ   فػػ  ظػػؿ انظػػ ئؼ انععنحػػ  ئبذلػػ ـ حق أهػػع ألػػ ة أئ ألػػ  حف فػػ  ا لػػبئع، 
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 ط حػؽ عػف ينػؾ إحلعح فئحأل  ئانبذض ااخ  حق اهع ألف ثيث  إنا أ بذ  أحعـ .
 : اا   انجوئؿ

 (3) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم  العراقية الصحؼ الجامعي الشباب فييا يقرأ التي المرات عدد

 العدد عدد المرات في األسبوع المرتبة
النسبة 
 المئوية

 %59 118 نادرًا ما يقرأ الصحؼ 1

 %28 56 األسبوع في مرتين أو مرة 2

 %13 26 األسبوع في أيام أربعة إلى ثالثة 3

 %111 211 المجموع الكمي 

أئلػػػعس م ػػػعال  انبعػػػث أف أهػػػـ ا لػػػعنحف ان ػػػ   لػػػ  ئو انشػػػبعف انجػػػعألذ  فػػػ   -4
جعألذػػ     حػػس عمػػو ال اء ػػأ انصػػعؼ هػػ  أف ح صػػاح انج حػػوة بلػػ ع ، ثػػـ حخ ػػع  

 اا ػ  انجػوئؿ ط حػؽ عػف ينؾ إحلعح انألئلئععس ان   حبوأ بق اء  ع .  ئحأل ف
: 

 (4) قمر  جدول

 المئوية ونسبتيم  العراقية الصحؼ قراءتو عند الجامعي الشباب تستيوي التي األساليب أىم

 النسبة المئوية العدد الصحؼ قراءة في الجامعي الشباب أساليب أىم المرتبة

 %4885 97 يتصفح الجريدة بسرعة ثم يختار الموضوعات 1

 %46 92 واألخيرة األولى الصفحة بقراءة يبدأ 2

 %585 11 قراءة صفحة معينة 3

 %111 211 المجموع الكمي 

 انذ االحػػػ  انصػػػعؼ فػػػ  انصػػػاععس عػػػوو اف انجػػػعألذ  انشػػػبعف ألػػػف%( 55) حػػػ ل -5
%( ألػػف أفػػ او انذحمػػ  اف عػػوو انصػػاععس ال ح ػػ  فػػ  40بحمألػػع حػػ ل )  ألعألػػعت،  عفحػػ 
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 عػػف ينػػؾ إحلػػعح %( ألػػم ـ ام ػػع  عفحػػ  أ ثػػ  ألػػف انػػيـز . ئحأل ػػف5عػػحف حػػ ل )
 : اا   انجوئؿ  حؽط

 (5) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم  العراقية آراء الشباب الجامعي في عدد الصفحات في الصحؼ

 المئوية النسبة العدد رأي أفراد العينة المرتبة

 %55 111 عدد الصفحات كافية تماماً  1

 %41 81 عدد الصفحات قميمة 2

 %5 11 الالزم من أكثر كافية الصفحات عدد 3

 %111 211 المجموع الكمي 

 انصػػعؼ فػػ  حجػػو ل    حػػس جعألذػػ  شػػبعف اف انألحوامحػػ  انو الػػ  م ػػعال  أظ ػػ س -6
 ااخػ  انػبذض  أو  ػعف بحمألع ،%(67،5) ئبملب  ئح حوه حع عجأ ألع  ؿ انذ االح 

 إجألػػعن  ألػػف%( 32،5) ئبملػػب  حع عجػػأ ألػػع  ػػؿ انذ االحػػ  انصػػعؼ فػػ  حجػػو امػػأ
 : اا   انجوئؿ ط حؽ عف ينؾ إحلعح ئحأل ف.  انذحم  أف او عوو

 (6) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم العراقية توفرىا ليم الصحؼ التي االشباعات في الجامعي الشباب رأي

 النسبة المئوية العدد العراقية الصحؼ توفرىا ليم التي االشباعات المرتبة

 %6785 135 ويريده يحتاجو ما كل العراقية الصحؼ في يجد ال 1

 %3285 65 ويريده يحتاجو ما كل العراقية الصحؼ في يجد 2

 %111 211 المجموع الكمي 

 ،%(45) بملػب   شػ اؤهع ط حػؽ عػف انج حػوة ع ػا    حػس جعألذػ  شػبعف حعصػؿ -7
 بملػػب  انألمػػزؿ أئ انجعألذػػ  فػػ  آخػػ حف ألػػف اللػػ ذع ة ط حػػؽ عػػف ع ح ػػع ئحعصػػؿ
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 إجألػػػعن  ألػػػف%( 20) بملػػػب  انجعألذػػػ  ألػػػف ألجعمػػػعت  ع ح ػػػع حعصػػػؿ بحمألػػػع ،%(35)
 : اا   انجوئؿ ط حؽ عف ينؾ إحلعح ئحأل ف.  انذحم 

 (7) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم  العراقية طريقة الشباب الجامعي في الحصول عمى الصحؼ
 المئوية النسبة العدد طريقة الحصول عمى الصحؼ المرتبة

 %45 91 عن طريؽ شراؤىا 1

 %35 71 المنزل أو الجامعة في آخرين من االستعارة طريؽ عن 2

 %21 41 الجامعة من مجاناً  عمييا يحصل 3

 %111 211 المجموع الكمي 

 انُخائج اخلاصت ملانخهفزيىٌ :
 نتائج البحث لتؤكد ما يأتي :جاءت 

أظ ػػ س م ػػػعال  انبعػػث أف انشػػػبعف انجػػعألذ  فػػػ  جعألذػػ     حػػػس حالػػؿ ان  ازحػػػئف  -1
ابذػػو انئلػػعالؿ العيألحػػ   ػػتال ف ئلػػح   إعيألحػػ  له ألعألع ػػأ، ئالػػو  عمػػس الياعػػ  

 ن يه اله ألعألعس .
 أعحعمػعت  حشػعهوه بحمألػع انذحمػ  أفػ او عػوو إجألػعن  ألػف%( 64) واالألػعت  ان  ازحئف حشعهو -2

 ط حػػؽ عػف ينػؾ إحلػػعح ئحأل ػف.  ألػم ـ%( 10) حشػػعهوه ألػع ئمػعو ات  ألػم ـ%( 26)
 : اا   انجوئؿ



520 

 

 

  

 ديجملة آداب الفراهي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن

صادات تعرض الشباب الجامعي 
 العراقي لوسائل اإلصالم العراقي

 

 

 (8) رقم جدول

 ويةالمئ ونسبتيم  تعرض الشباب الجامعي لمتمفزيون
 النسبة المئوية العدد تعرض الشباب الجامعي لمتمفزيون المرتبة

 %64 128 يشاىد التمفزيون دائماً  1

2  ًً  %26 52 يشاىد التمفزيون أحيانًا

 %11 21 نادرًا ما يشاىده 3

 %111 211 المجموع الكمي 

أظ ػ س م ػعال  انبعػث اف انشػبعف انجػعألذ  فػػ  جعألذػ     حػس حالػؿ أل عبذػ  المػػعة  -3
 الح ، ثـ المعة صيح انوحف، ثـ المعة انبغواوح ، ثـ المعة بغػواو،   ح ػع المػعة انذ االحػ  انش

 : اا   انجوئؿ ط حؽ عف ينؾ إحلعح . ئحأل ف

 (9) رقم جدول

 ونسبتيم تكريت جامعة شباب لدى المفضمة التمفزيونية القنوات وأسماء مرتبة يوضح
 المئوية

 ة المئويةالنسب العدد أسم  القناة المفضمة المرتبة

 %68 136 قناة الشرقية 1

 %11 22 قناة صالح الدين 2

 %8 16 قناة البغدادية 3

 %8 16 قناة بغداد 4

 %5 11 قناة العراقية 5

 %111 211 المجموع الكمي 

أشع  انألبعئثئف انا إم ـ ح ػعبذئف انقمػئاس ان  ازحئمحػ  نئجػئو بػ األ  ألالػ   نػوح ـ  -4
 :ألألث   ألف خيؿ انجوئؿ اا   
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 (11) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم تكريت جامعة شباب لدى المفضمة التمفزيونية البرامج يوضح
 النسبة المئوية العدد البرامج المفضمة المرتبة

 %45 91 األخبار والبرامج السياسية 1

 %25 51 األغاني والبرامج الفنية 2

 %21 42 البرامج الرياضية 3

 %9 18 البرامج الثقافية 4

 %111 211 المجموع الكمي 

حشػػػػعهو انألبعئثػػػػئف  إي ،عػػػػوة أللػػػػ ئحعس ع ػػػػا ان  ازحػػػػئف ألشػػػػعهوة أئالػػػػعس  ئزعػػػػس -5
، بحمألػػػع حشػػػعهوه انػػػبذض ألػػػم ـ نػػػحيت (%61ان  ازحػػػئف علػػػف ئالػػػس اناػػػ اغ بملػػػب  )

%( 12%(، ف  عحف حشعهوه ااخ ئف ئالػس انظ حػ ة ئانذصػ  بملػب  )37بملب  )
 نؾ عف ط حؽ انجوئؿ اا   :ألف إجألعن  انذحم  . ئحأل ف إحلعح ي
 (11) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم تكريت جامعة شباب لدى المفضمة التمفزيونية المشاىدة أوقات يوضح
 النسبة المئوية العدد أوقات المشاىدة المرتبة

 %61 122 يشاىد التمفزيون حسب وقت الفراغ 1

 %36 72 ليالً  يشاىد التمفزيون 2

 %3 6 والعصر الظييرة توق يشاىد التمفزيون 3

 %111 211 المجموع الكمي 

%(، بحمألػػػػع 59حالػػػػؿ انشػػػػبعف انجػػػػعألذ  ألشػػػػعهوة ان  ازحػػػػئف ألػػػػع انذعال ػػػػ  بملػػػػب  ) -6
%( ألع ا صوالعء . ئحأل ف إحلعح 10%( ألما وات، ف  عحف حشعهوه )31حشعهوه )

 ينؾ عف ط حؽ انجوئؿ اا   :
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 (12) رقم جدول

 المئوية ونسبتيم تكريت جامعة شباب لدى المفضمة التمفزيونية المشاىدة عادات يوضح
 النسبة المئوية العدد عادات المشاىدة المرتبة

 %61 122 يشاىد التمفزيون مع العائمة 1

 %36 72 يشاىد التمفزيون منفرداً  2

 %3 6 يشاىد التمفزيون مع األصدقاء 3

 %111 211 المجموع الكمي 

%، ثػـ ان نبػ  60وؼ ان لػ ح  ئان  فحػأ بملػب  إف أهػـ ألػبعف ألشػعهوة ان  ازحػئف ب ػ -7
 % .40ف  زحعوة انألذ ئألعس بملب  

 انُخائج اخلاصت ملاإلراعت
 

 نتائج البحث لتؤكد ما يأتي :جاءت 
%( ألػف انشػبعف انجػعألذ  فػ  جعألذػ     حػس حالػ ئف 50) أف انبعث م عال  أ وس -1

اؽ، %( حالػػػ ئف لػػػألعع إياعػػػ  جأل ئ حػػػ  انذػػػ  47لػػػألعع إياعػػػ  صػػػيح انػػػوحف، ئ)
 %.3بحمألع حالؿ آخ ئف لألعع إياع   اوحئ لئا بملب  

أف أ ثػػ  وئافػػع  ذػػػ ض انشػػبعف انجػػعألذ  فػػ  جعألذػػ     حػػػس  إنػػا أشػػع س انم ػػعال  -2
نبياع  ه  : انععج  إنا أل عبذ  ب األ  ال صعؿ انألبعش  )هألـئ انألػئاطف( بملػب  

أل  %،  ئألػػػف ثػػػـ انبػػػػ ا25ئا نػػػػعم  بملػػػب   ،%33  ح ػػػع ا خبػػػع  بملػػػب   ،37%
 % .5ان حعلح  بملب  

أظ ػ س انم ػػعال  أف انشػػبعف انجػعألذ  حلػػ ألع حئألحػػعت انػػا الياعػ  ألػػوة مصػػؼ لػػعع   -3
 .%7%(، ئأ ث  ألف لعع حف بملب  27)%(، ئأ ث  ألف لعع  بملب  66بملب  )

 اللػػػ ألعع %( ألػػػف أفػػػ او انذحمػػػ  حػػػ ئف اف لػػػعععس44أظ ػػػ س م ػػػعال  انو الػػػ  أف ) -4
نػػوح ـ هػػ  نػػحيت، بحمألػػع حػػ ل آخػػ ئف اف لػػعععس  ن بػػث الياعػػ   انألالػػ   انحئألحػػ 

% ألػػم ـ انػػا 4%(، فػػ  عػػحف حلػػ ألع 42اللػػ ألعع انألالػػ   هػػ  صػػبعععت بملػػب  )
الياعػػػ  عصػػػ ات . أألػػػع أألػػػع ف اللػػػ ألعع ا  ثػػػ   الػػػحيت نػػػوح ـ ف ػػػ  انبحػػػس بملػػػب  

 % .42% ئانلحع ة بملب  58
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 اهلىايش:
                                                      

انقػػعه ة : أل  ػػز )لػذحو ألعألػػو انلػػحو ئعلػػف عألػػعو أل ػػعئو : الخبػػع  الياعحػػ  ئان  ازحئمحػػ   (1)
 . 111ص (،ـ1999 ،جعألذ  انقعه ة ن  ذ حـ انألا ئح

؛ ل لػػ     ػػف انأللػػ قبؿ انذ بػػ  1ط ،عبػػو انػػ عألف انذػػزو : و الػػعس فػػ  مظ حػػ  ال صػػعؿ (2)
. و:  حمظػػػ  ئ ػػػينؾ .115ـ( ص2003،( )بحػػػ ئس : أل  ػػػز و الػػػعس انئعػػػوة انذ بحػػػ 28)

 ان  ازحئمحػ  ن ألل لػيس انجػعألذ  انشػبعف  ذػ ض بػحف انذيالػ :  و ئحػش أعألو ان عحـ عبو
 بعػث ،انألصػ و ن ألج ألػع انثقعفحػ  ان ئحػ  ئاو اؾ انألصػ و ان  ازحػئف حذ لػ ع ان   انذ بح 
 ،العػػػػيـ   حػػػػ  ،انقػػػػعه ة ،3ج ،انذ بحػػػػ  ئان ئحػػػػ  انألذعصػػػػ  العػػػػيـ   ػػػػعف فػػػػ  ألمشػػػػئ 
 .916ص ،2004

 ا ألػف ألجػعلس فػ  ا ئلػعع  علػف ع ا ئاالذح  ألؤش اس:  ا أل ح ح  ب ئ حمغز ألؤلل  (3)
 انػئطف صػعحا  فػ  ألمشػئ ة و الػ  ،انذػ اؽ فػ  ا ألمح  بعنععن  انأل ذ ق  ا  العـ -ئالعألع 
 . 27/3/2009 ب ع حخ ان ئح ح 

واو : شػ    انعلػع ة بغػ ،1ج  ،عألحو جععو ألعلف انونحأل  : ألعلػحعس انبعػث انألم جػ  (4)
 . 34ص ،ـ(2004ن طبعع  ئانمش ،

، انقػعه ة: عػعنـ ان  ػف، 1ألعألو عبو انعألحو : انبعػث انذ ألػ  فػ  انو الػعس العيألحػ ، ط (5)
 .70ص ،ـ2001

ج اؤهػػع ئ ع ح  ػع (6) انقػػعه ة : وا   ،فػ ج ان عألػؿ : بعػػئث العػيـ ئانػػ أو انذػعـ ػ  صػألحأل ع ئاا
 .88ص ،ـ2001،انمش  ن جعألذعس

 : انيئاس ألف انألع ألحف نجم   تناس (7)

 .    حس جعألذ /  ااواف   ح  (اج ألعع و  ئ اه) ألصطاا حعلحف عومعف  و. أ
 . العيـ   ح /  بغواو جعألذ ( صععف  ػ إعيـ و  ئ اه) لعنـ خل  عألواف و.ـ.أ

 .   حس جعألذ / ااواف   ح ( ألل ح -جألح   فمئف و  ئ اه) عبش أمئ  لحعء و. ـ. أ

 ان ق حوحػػػػػػ  انألذ ئألػػػػػػعس ألصػػػػػػعو  ئالػػػػػػ خواـ انذ ألػػػػػػ  انبعػػػػػػث:  المػػػػػػوح ج  إبػػػػػػ اهحـ عػػػػػػعأل  (8)
 . 134 ص ـ،2002 ،ئان ئزحع ن مش  انذ ألح  انحعزئ و وا  ،2ط ئالن   ئمح ،



524 

 

 

  

 ديجملة آداب الفراهي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن

صادات تعرض الشباب الجامعي 
 العراقي لوسائل اإلصالم العراقي

 

 

                                                                                                                                       

 اناجػ  وا  ،انقػعه ة ،الج ألععحػ  ئ العيألحػ  انبعػئث ألعلحعس:  عجعف ألمح  ألعألو. و (9)
 . 78 ص ،2003 ئان ئزحع، ن مش 

 انشػؤئف وا :  بغػواو ،انجوحػو انألمظػئ  ػػ انجألػعهح و ال صػعؿ:  ان ح   مذألعف هعوو. و (10)
 .42ص ،ـ1998 ، انذعأل  انثقعفح 

 ،انقػػػػػعه ة : وا  ان  ػػػػػعف انألصػػػػػ و،أعألػػػػػو ز ػػػػػ  بػػػػػوئو : ألذجػػػػػـ ألصػػػػػط ععس العيـ (11)
 .154ـ، ص1985

 ،1ألػػػ  ،ـ 2003 ،اناجػػػ  وا :  انقػػػعه ة ،العيألحػػػ  انألئلػػػئع  ألعألػػػو ألمحػػػ  عجػػػعف : (12)
 . 150ص

 اـ اهلل : بحػػػػػس ) 1 حلػػػػػح  ألشػػػػػع ال  : ألػػػػػوخؿ انػػػػػا انو الػػػػػعس العيألحػػػػػ  : مظػػػػػ و . ط (13)
 .88، ص(ـ2002 ،انألقوس ن مش  ئان ئزحع

 ،وا  اناجػػػػ  ن مشػػػػ  ئان ئزحػػػػع ،انقػػػػعه ة ،و. ألعألػػػػو ألمحػػػػ  عجػػػػعف : انألذجػػػػـ العيألػػػػ  (14)
 . 584، ص 2004

 ،وألشػػؽ ،  جألػػ  أوحػػف خلػػئ  ،: مظ حػػعس ال صػػعؿآ ألعمػػو ألػػع حي  ئألحشػػح حأ ألػػع حي   (15)
 . 162ص  ،2003انأل  ب  العيألح ، 

، 1997 ،أل  بػ  انذبح ػعف ،ان حعض ،2ط  ،عبو اهلل انطئح ال  : ع ـ ال صعؿ انألذعص  (16)
 . 255ص 

 ،و. ألعألو عبو اهلل انعصحؼ :  حؼ  ؤث  ئلػعالؿ العػيـ ؟، ان حػعض، أل  بػ  انذبح ػعف (17)
 . 26ص  ،1998

  جألػػ   ألػػعؿ عبػػو  ،أل اػػحف ؿ. وحا ػػ  ئلػػعمو ا بػػئؿ  ئ حػػ ش : مظ حػػعس ئلػػعالؿ العػػيـ (18)
 .266ص  ،1999 ،انوا  انوئنح  ن مش  ئان ئزحع ،انقعه ة ،3ط  ،ان ؤئؼ

 ،عػػػعنـ ان  ػػػف ،انقػػػعه ة ،و. ألعألػػػو عبػػػو انعألحػػػو : و الػػػ  انجأل ػػػئ  فػػػ  بعػػػئث العػػػيـ (19)
 . 63 -62، ص 1993

 ،ـ2001،اللػػػػػػ مو ح  : وا  انئفػػػػػػعء ،: ع ػػػػػػـ اج ألػػػػػػعع العػػػػػػيـجبػػػػػػع ة عطحػػػػػػ  جبػػػػػػع ة  (20)
 .231ص

 ،عػػػػعنـ ان  ػػػػف ،انقػػػػعه ة ،و. جح ػػػػعف  شػػػػ   : العػػػػيـ ئمظ حع ػػػػأ فػػػػ  انذصػػػػ  انعػػػػوحث (21)
 .405، ص2001
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صػػػػبعح مػػػػعه  فجػػػػ  انخزاعػػػػ  : لخصػػػػعالص انجأل ػػػػئ  انذ االػػػػ  ئععوا ػػػػأ فػػػػ  ان ذػػػػ ض  (22)
الػوألس انػا   حػ  ااواف بجعألذػ  بغػواو  (ئ ةنئلعالؿ العيـ ل. أط ئع  و  ئ اه )نح  ألمش

 .302ـ، ص1999ععـ 
 . 278ص  ،انألصو  مالأ (23)
نح ػػػا علػػػحف انلػػػحو : اع حعجػػػعس  بػػػع  انلػػػف ألػػػف ئلػػػعالؿ ال صػػػعؿ، بعػػػث ألمشػػػئ  فػػػ   (24)

  حػ   ،انقعه ة : أل  ز بعئث ان أو انذػعـ ،(1انذوو ) ،انألج   انألص ح  نبعئث ان أو انذعـ
 .79ػ  75ص ،1998 ، ةالعيـ بجعألذ  انقعه

 .231جبع ة عطح  جبع ة : ألصو  لعبؽ . ص (25)
 ،انقػػػعه ة : أل  بػػػ  زهػػػ اء انشػػػ ؽ ،فعطألػػػ  انق حمػػػ  ئآخػػػ ئف : ع ػػػـ الج ألػػػعع العيألػػػ  (26)

 .96ص ،)و.س(

 .301صبعح معه  انخزاع  : ألصو  لعبؽ . ص (27)
 .96ص.  لعبؽ ألصو :  ئآخ ئف انق حم  فعطأل  (28)
 . 97ص انألصو  مالأ :  (29)

  لػػعن  ألج ػػ :  فػػ  ألمشػػئ  بعػػث ،ان  بئحػػ  ئان لػػعن  العػػيـ:  انجػػئاو عبػػو انػػوحف مػػئ  (30)
 . 73ص-72ص. ـ1983. .2انلم .  7ع.انذ ب  انخ ح 

.  انػػػثيث ح  ألػػػؿ نػػػـ انػػػيو انطػػػيؽ - ان ذ حألحػػػ  ئانألؤللػػػ  العػػػيـ:  انجػػػعب  ز ػػػ . و (31)
 .44ص.1983.  2نلم ا. 7ع.  انذ ب  انخ ح   لعن  ألج   ف  ألمشئ  بعث

 .235ص -234ص ،لعبؽ ألصو :  جبع ة عطح  جبع ة (32)
 ئا جعهع ػػأ ئلػػعال أ -انذػػ اؽ فػػ  انجألػػعهح و ال صػػعؿ:  ان ح ػػ  مذألػػعف هػػعوو هػػعوو. و (33)

 عػػعـ انقػػعه ة بجعألذػػ  العػػيـ   حػػ  انػػا الػػوألس( ألمشػػئ ة نحػػ ) و  ػػئ اه اط ئعػػ  انلحعلػػح ،
 .21ص ـ،1980

 ألذػػحف ئبشػػ ؿ ثعب ػػ  بط حقػػ  اناػػ و ب ػػع حقػػـئ اناذعنحػػعس ألػػف  ذعالبػػ أل ل لػػ   هػػ :  انذػػعوة (34)
 ع ػػػ :  امظػػػ .  انلػػػ ئؾ ألػػػف انػػػمألط بػػػينؾ ن ػػػع اللػػػ جعب  حلػػػ  ـز ألذػػػحف ألمبػػػأ  ػػػئف    ألػػػع
 .76ص ،ـ2002 ،انذعأل  انثقعفح  انشؤئف وا :  بغواو انماس، فل ج :  ا ألح 

 .106ص ،لعبؽ ألصو  ،ـالعي بعئث ف  انجأل ئ  و ال :  انعألحو عبو ألعألو. و (35)
 .45ص ،لعبؽ ألصو :  بوئو ز   اعألو. و (36)
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 :يصادر انبحث
ألذجػػػػػـ ألصػػػػػط ععس العيـ،انقػػػػػعه ة : وا  ان  ػػػػػعف انألصػػػػػ و،  أحمػػػػػد زكػػػػػي بػػػػػدوي : -1

 ـ.1985

مظ حػعس ال صػعؿ،   جألػ  أوحػف خلػئ ، وألشػؽ،  آرماند ماتيالر وميشيميو مػاتيالر : -2
 . 2003انأل  ب  العيألح ، 

) اـ اهلل : بحػػػػس  1ألػػػػوخؿ انػػػػا انو الػػػػعس العيألحػػػػ  : مظػػػػ و . ط قة :تيسػػػػير مشػػػػار  -3
 ـ( .2002انألقوس ن مش  ئان ئزحع، 

 .ـ2001ع ـ اج ألعع العيـ، الل مو ح  : وا  انئفعء، جبارة عطية جبارة : -4

 .2001العيـ ئمظ حع أ ف  انذص  انعوحث، انقعه ة، ععنـ ان  ف،  جييان رشتي: -5

، بغػػػػواو : شػػػػ    1ألعلػػػػحعس انبعػػػػث انألم جػػػػ ، ج  مي :حميػػػػد جاعػػػػد محسػػػػن الػػػػدلي -6
 ـ  .2004انعلع ة ن طبعع  ئانمش ،

 بعػػث.  انػػثيث ح  ألػػؿ نػػـ انػػيو انطػػيؽ ػػػ ان ذ حألحػػ  ئانألؤللػػ  العػػيـ : الجػػابر زكػػي -7
 .1983.  2انلم . 7ع.  انذ ب  انخ ح   لعن  ألج   ف  ألمشئ 

عحػػ  ئان  ازحئمحػػ ، انقػػعه ة : الخبػػع  الياسػػعيد محمػػد السػػيد وحسػػن عمػػاد مكػػاوي :  -8
 ـ  .1999أل  ز جعألذ  انقعه ة ن  ذ حـ انألا ئح، 

خصعالص انجأل ئ  انذ اال  ئععوا أ فػ  ان ذػ ض نئلػعالؿ  صباح ناىي فجر الخزاعي : -9
العػػيـ، أط ئعػػ  و  ػػئ اه )نحػػ  ألمشػػئ ة( الػػوألس انػػا   حػػ  ااواف بجعألذػػ  بغػػواو عػػعـ 

 ـ  .1999

 ان ق حوحػػػػػ  انألذ ئألػػػػػعس ألصػػػػػعو  ئالػػػػػ خواـ انذ ألػػػػػ  انبعػػػػػث : قنػػػػػديمجي عػػػػػامرابراىيم -10
 . ـ2002 ،ئان ئزحع ن مش  انذ ألح  انحعزئ و وا  ،2ط ،ئالن   ئمح 

؛ ل لػػػ     ػػػف انأللػػػ قبؿ 1و الػػػعس فػػػ  مظ حػػػ  ال صػػػعؿ، ط عبػػػد الػػػرحمن العػػػزي : -11
 ـ .2003(، بح ئس : أل  ز و العس انئعوة انذ بح ،28انذ ب  )

، ان حػػػػعض، أل  بػػػػ  انذبح ػػػػعف، 2صػػػػعؿ انألذعصػػػػ ، ط ع ػػػػـ ال  : عبػػػػد اط الطػػػػويرقي -12
1997 . 

 .  ـ2002 ،انذعأل  انثقعفح  انشؤئف وا :  بغواو انماس، فل ج  : األمير عمي -13
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ع ػػـ الج ألػػعع العيألػػ ، انقػػعه ة : أل  بػػ  زهػػ اء انشػػ ؽ،  فاطمػػة القمينػػي وآخػػرون : -14
 )و. س( .

ج فػػرج الكامػػل : -15  اؤهػػع ئ ع ح  ػػع، انقػػعه ة : بعػػئث العػػيـ ئانػػ أو انذػػعـ ػ  صػػألحأل ع ئاا
 ـ  .2001وا  انمش  ن جعألذعس،

اع حعجػػعس  بػػع  انلػػف ألػػف ئلػػعالؿ ال صػػعؿ، بعػػث ألمشػػئ  فػػ   ليمػػى حسػػين السػػيد : -16
(، انقػعه ة : أل  ػز بعػئث انػ أو انذػعـ، 1انألج   انألص ح  نبعئث انػ أو انذػعـ، انذػوو )

 . 1998  ح  العيـ بجعألذ  انقعه ة، 

، انقػػعه ة : عػػعنـ 1بعػػث انذ ألػػ  فػػ  انو الػػعس العيألحػػ ، طان محمػػد عبػػد الحميػػد : -17
 ـ  .2001ان  ف، 

 .1993: و ال  انجأل ئ  ف  بعئث العيـ، انقعه ة، ععنـ ان  ف،  ػػػػػػػ -18

 حػؼ  ػؤث  ئلػعالؿ العػيـ ؟، ان حػعض، أل  بػ  انذبح ػعف،  محمد عبػد اط الحصػيؼ : -19
1998. 

 اناجػ  وا  ،انقػعه ة ،ئالج ألععحػ  حػ العيأل انبعػئث ألػػعلحعس : حجػاب منيػر محمد -20
 .2003 ،ئان ئزحع ن مش 

 .2004انألذجـ العيأل ، انقعه ة، وا  اناج  ن مش  ئان ئزحع،  ػػػػػػػ: -21

 .1أل  ،ـ 2003 ،اناج  وا :  انقعه ة ،العيألح  انألئلئع  ػػػػػػػ: -22

عبػو مظ حػعس ئلػعالؿ العػيـ،   جألػ   ألػعؿ  ممفين ل. ديفمر وساندرا بول روكيتش : -23
 .  1999، انقعه ة، انوا  انوئنح  ن مش  ئان ئزحع، 3ان ؤئؼ، ط 

  لػعن  ألج ػ :  فػ  ألمشػئ  بعػث ،ان  بئحػ  ئان لػعن  العػيـ : الجػواد عبػد الدين نور -24
 .   ـ1983. .2انلم .  7ع.انذ ب  انخ ح 

 انشػؤئف وا :  بغػواو ،انجوحػو انألمظػئ  - انجألػعهح و ال صعؿ : الييتي نعمان ىادي -25
 . ـ1998 ، قعفح انث

 و  ػئ اه أط ئعػ  ،انلحعلح  ئا جعهع أ ئلعال أ  ػ انذ اؽ ف  انجألعهح و ال صعؿ : ػػػػػػػ -62
 .ـ1980 ععـ انقعه ة بجعألذ  العيـ   ح  انا الوألس( ألمشئ ة نح )
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 اخلطاب اإلعاليً يف ظم حتدي انعىملة االتصانٍة

 ة بني املضًىٌ وانتقنٍة وانتأثريجدنٍة انعالق

 
 

في عصر ثػررة امعلورعػ ت راراػراؽ اماػ ا ت اميةػ األق را اعػ ر ايصػط  عألق 
محػػػػارا امػػػػارؿ را ااػػػػ ر سارات  رػػػػؿ رااػػػػمألؿ رعػػػػرض ا فػػػػ ـ اماػػػػأل ع األق ر ألر ػػػػ  عػػػػف 
امراػػ اؿ االع عألػػق امعراويػػق مػػـ أللػػا االعػػ ـ فػػي عصػػر   امػػرا ف عمػػرا سااة م رػػؿ املوػػـ 

رػرألف رارػاألـ امراعػق االر  رألػق رامالوألعألػق رامارفألاألػق اعػ  اػ ف عرططػ  رامعلرفق إمى اآل
مػػػن إف ألرػػػرـ  ػػػن را  عػػػ  سصػػػ ه عػػػف اماػػػعرؿ را  عألػػػق فػػػي عصػػػر اا رمرمألػػػ  اياصػػػ ؿ 
را يمػ ر امعلورعػ ت اظػ  رة مولصػػر امماألػا امػه   لألاػن ر ػػر عصػر  ػير اماا رمرمألػػ  

ثألر يام   ت راألـ رثر ف ت ا عػـ امعل صرة عف ر ؿ رط   اا  امعاص عاة   مررة راماأ
 عػػ  احعوػػن عػػف سألػػاألرمرمأل ت االػػ رض عػػك امرػػألـ را فاػػ ر امرط ألػػق سر امررعألػػق ماػػلرب  

رملػػؿ  -امثر فألػػق ماػػ  - ػػها ا عػػـ سر عػػك ايعا ػػ رات اماػػوراألق رامعةػػ عألف ايماع عألػػق
ألعاػػف رطػػررة ارر االعػػ ـ ي ااعػػف فرػػط فػػي ار ػػن اػػ حَ  ها حػػاألف عػػيارج اماػػأثألر إها 

سف ألااراـ في إ راض امااـ   يس امرارة راميل مألق اماي ألااراـ  ا  في إ راض ام   ء 
را  ع  مصلر ق إعا  ألق اماعألألي امع ار  ألف اماو ي فألن رايألم  ي عف راػ اون رعةػ عأل ن 
ررط   اػػن فةػػ  عػػف إف راػػ اون رساػػ مأل ن عػػف همػػؾ ام ػػرع امػػه  ألالػػهر عر رعاػػن  رع لػػن 

افػن إي عػف رػ ؿ راػ اؿ عر رعػق فل مػق رعػف رػ ؿ إعػ ـ عةػ ا عف امرصرؿ إمػى س ا
فل ؿ رمألس عف ر ؿ عح رمق ع لن   مراػ اؿ اماروألاألػق اماػي اث ػت امراػ اؿ اماا رمرمألػق 
امحاألثق فألن صلر ق راااح مق احرألؽ همؾ ر ر صق فألع  ألالوؽ   م ث امية اي امع  ار 

 عاطررة امحاألثق...سر مار ألق اي ار ت ر ألر   عف را اؿ اياص ؿ ام

                                                                                        د. دــــــــــــال  خــطــــــــــاب  دــعـــــــــــد   
 ن

                                اإلعال  قد  –اآلداب كليةجامعة تكريت/
 ن
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 يشكهة انبحث:
اػػػاورص عاػػػاوق ام حػػػث  ػػػ ف   ػػػػ ؾ ع اػػػق ارا  طألػػػق عاصػػػ عاة فػػػي عصػػػػر   
امػػرا ف  ػػألف عةػػػعرف امرطػػ ب االع عػػي امعرػػػاـ عػػف رػػ ؿ راػػػ اؿ االعػػ ـ امعراويػػػق 
ر ػػػألف امار ألػػػق امحاألثػػػق امعاطػػػررة ماػػػها امراػػػ اؿ اماػػػي احػػػاث اػػػأثألرات عالػػػااة  ػػػ ممعارر 

 -ا ع  ا ف    مؾ احرألؼ عالعػا معةػعرف امرطػ ب االع عػي امعااااؼ ر ر صق إه
اياص مي  حألث ااي رت ارمػق فل مألػق امحػرار   ماػوب سر االألمػ ب عوػى ط أللػق اماػاؼ 

إع عألػػػق عوػػػى حػػػاا رسألةػػػ  عوػػػى ايػػػ ءة امماػػػ ي  -امعرصػػػرا عػػػف اػػػؿ ععوألػػػق ااصػػػ مألق
عألػػق ارا  ط اػػن امعاػػاراـ راػػرة امراػػ اط اياصػػ مألق رعوػػى ا اعػػ ء عصػػار امعلورعػػ ت ر ر 

 رعص محن امع األق رامعل رألق اماي ألرألا احرألرا .
 فرضٍة انبحث:

 -ارـر فرةألق ام حث عوى االم  ق عف اماا ؤيت اياألق:
 ػػػؿ إف االعػػػ ـ ألرػػػاـ رط  ػػػق اياصػػػ مي  صػػػرران امعرةػػػرعألق امعيارةػػػق سـ إف  -1

    ؾ ا عب سر احرألؼ عالعا  عةعرف  ها امرط ب؟
 االع عي؟ امرط ب عة عألف ل صرة م اص ؿ عوىأل  امعع  عاى اأثألر اماا رمرم -2
عػػػ   ػػػي اماػػػأثألرات امعحاعوػػػق ماػػػها امرطػػػ ب ع ػػػاع  ألاػػػاثعر سر ألاػػػاراـ ال ػػػراض  -3

 امااـ رمألس ام   ء؟

  ؿ    ؾ إعا  ألق ع  موحا عف  ها اماأثألرات اماو ألق معةعرف  ها امرط ب؟ -4

 ينهجٍة انبحث:
مرصػؼ راحوألػؿ  ػها امظػ  رة ألررـ ام حث عوػى اعاعػ ا عػ ال ام حػث امرصػيي 

اماػػي سصػػ حت اػػ الق رع ااػػرة فػػي املاألػػا عػػف راػػ اؿ االعػػ ـ امحاألثػػق حألػػث ألاػػاثعر 
امرطػػ ب االع عػػي فػػي احرألػػؽ را يألػػه عػػأرب رعصػػ رع  ألػػر هات ف اػػاة سي معػػف ألعوػػؾ 

  ها امرا اؿ سر ألاألر   مص محن.
 هٍكهٍة انبحث:

 -ألاةعف ام حث ث ث ع  حث راألاألق  ي :
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  ب االع عي رعة عأل ن اياص مألق.عياـر امرط -1
 حارا اأثألر ار ألق اياص ؿ عوى عة عألف  ها امرط ب. -2
عمػػػ يت اػػػأثألر  ػػػها امرطػػػ ب االع عػػػي عوػػػى اميػػػرا رامعماعػػػك.   الةػػػ فق إمػػػى  -3

 اياا ا م ت رامارصأل ت رامر اعق.

 املبحث األول
 يفهىو اخلطاب اإلعاليً ويضايٍنه

 :يفهىو اخلطاب اإلعاليً -أوال :
طػ ب فػػي امومػػق عصػار مويلػػؿ َرَطػػَب: َرَطػػَب رر ط ػن  ػػ ما ـ : رعػػظ راػػرس امر

 ،عح اثػػن، عر مػػن ،رامرطػػ ب : حػػاألث (1)رر طٌ ػػن رامرطػػ ب عػػ  ألاوػػـ  ػػن امرمػػؿ صػػ ح ن
عحعػػا ع  ػػا ). سعػػ  امعياػػـر ايصػػط حي مورطػػ ب فأللرفػػن  امػػااارر(2)عح ةػػرا ،رط ػػن

ف ياصػ ؿ  ػألف  ،رػ رئ فاػر رطػ بامم  ر (  أ ن )ام ص ر ػر راػ مق عػف اما اػب إمػى ام
اما اب رامر رئ إ ع  ألاـ ع ر ام ص عثوعػ  اياصػ ؿ  ػألف امعػااوـ راماػ عك إ عػ  ألػاـ ع ػر 

ام صػػػػرص )فأللرفػػػػن  أ ػػػػن  (عألاػػػػألؿ فراػػػػر)، إعػػػػ (3)اماػػػػ ـ س  ع ػػػػر االاػػػػ رات امصػػػػراألق
را اػػػػػراؿ اعػػػػػ  الطػػػػػي عمعػػػػػرع اوع ااػػػػػ  ر ظػػػػػ ـ    ااػػػػػ  ر  ألااػػػػػ  امع طرألػػػػػق  ر ا ظألعاػػػػػ  

ع طرؽ مر فلؿ ا عي أليارض رمرا رارٍ  رعاػاعك رفػي )رامرط ب  ر س   (4)  ي(ام أل
  ػ ء عػف ا فاػ ر ألحعػؿ )رامرطػ ب  ػر  (5)( ألق امرار  اماأثألر عوى امعاػاعك  طرألرػق عػ 

رماػػػق  ظػػػر سر  ػػػر  ػػػها سمرماػػػن عػػػف ام ظػػػر عرةػػػرعن فػػػي   ػػػ ء ااػػػاايمي س  اػػػاؿ 
رػ رئ   مصػررة اماػي اػؤا  عاعااػ  مػاى عراع ت ر ا ال رارػاألـ رماػق ام ظػر  ػها إمػى ام

 .(6)(ا رألر في االر  ر راالا  ع
 اماورػي حػارا ع ػا ارػؼ ،ااا اػ رألق اراءة ،موعاوري اراءاألف  ألف امم  ر  رألعألي

 رألرارحاػ  امم  ر  أللاعا   اماي امرراءة ر ي ، ظر رماق اراـ ،اأرألوألق راراءة ،امع  ار
 املر ػي امياػر  صرص عمعرع  ا  حوؿ راماي ألقاماارألص امرراءة) ألاعألا  امرراءة ر ها

 امرطػ ب عيػ  ألـ الػاا امػى رأل ظػر ،(امعل صػر املر ػي امرطػ ب) ػ ااع ا رع  امعل صر
 اياػػارااـ  اػ ب عرحػا ع ظػرر عػف را ا ألػق راماأل اػألق راملوعألػق اميواػيألق ا ا ألػ ت فػي
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 حرػػػػرؿ عػػػػف راحػػػػا حرػػػػؿ فػػػػي مػػػػن الرأليػػػػي إطػػػػ ر رةػػػػك ارف امرطػػػػ ب معياػػػػرـ اماػػػػ عؿ
 امرطػ ب  الرألػؼ ألحػألط امه  اال ا ـ إف) امعلرفق، حيرأل ت في فرار رألرى. (7)امعلرفق
 اػؿ ر ػر ،امرطػ ب ميػظ امى ام ظرة في ام  حثألف ع ا راطرراان امياـ ارا ؼ إمى أللرا
 إمى رامرة أل  راممعؿ امصأل  ق سفل ؿ عف عمعرعق   عا  را ار ا امق  را طق س ال  ع 

 رمرا ػػػ  الألػػػألف ألعاػػػف ع ػػػ رات  ػػػي حألػػػث عػػػف ا امػػػق فعػػػ عمعرعػػػق امرطػػػ ب اعا ػػػ ر
 امعل ػػػػػى ألطػػػػ  ؽ ي عل ػػػػى( امرطػػػػ ب) ميظػػػػق إعطػػػػ ء امومرألػػػػرف الػػػػرا اه. (8)(امرػػػػ ص
 رألل ػػػي راياصػػػ مألق اماأل اػػػألق املوػػػرـ فػػػي امرطػػػ ب ميظػػػق معاػػػاراعي   م اػػػ ق امرػػػ ص
   ػػػ ء مػػر را فػػي ام ظػػ ـ  ػػها رأللػػا. (9)(رعةػػػ رط عرػػ ف ال ألػػر  ظػػ ـ) امرطػػ ب عياػػرـ
 عرػػاع ت  اػػاؿ س  ااػػاايمي   ػػ ء فػػي صػػأل  ان مػػرت راػػا ، ظػػر رماػػق ألحعػػؿ ،فارألػػ   

 امارصػػػؿ ععوألػػػق ةػػػعف( امطػػػ ء  يػػػاه رعر طػػػب امطػػػ ء  ااػػػر) عر طػػػب  ػػػألف ر اػػػ ال
 عػػػف عحػػػاا  م  ػػػب امع ظعػػػق امعلرفػػػق ألل ػػػي( امرطػػػ ب) فػػػ ف ارػػػرى ر ل ػػػ رة ،راياصػػػ ؿ

  راررى األ األق  ،عالااة  ترط   عف امحاألث ألعاف ثـ رعف ،عحااة ظ  رة ار ،امرااك
 .(10)امخ...  فوايألق

 (اراػػرر ا ) ألػػا عوػػى ا ماػػ ألق امارااػػ ت ظاػػرر ع ػػه( امرطػػ ب) عياػػرـ رعػػر
( امرطػ ب) اطوػؽ ام حػر ااػب ا  ػت فرػا ،عػاة  اطػررات امااألرة امومرألق عح ةراان في
 راألػقح فػي اماػ ـ ،ام  ألرألػق امواػ  أل ت فػي ألل ػي راصػ ه ،اماػ ـ ااا ـ عوى ام ااألق في

 ار ااػػ ر  اماػػي امرحػػاة مػػر را فػػي رألعثػػؿ ،ايفػػراا ألاػػالعوا  اماػػي امومػػق س  ،اماراصػػؿ
 ألامػػ ري ال ألػػر اػػؿ ألل ػػي امرطػػ ب اف اػػرى امعل صػػرة امواػػ  أل ت اف اي ،اممعوػػق ايػػرؽ

  لعوألػػق امرألػػ ـ رع ػػا ،اممعػػؿ  ػػألف اػػر ط امل اػػؽ عػػف عمعرعػػق عوػػى اػػ اـ ر ػػر اممعوػػق،
 .(11)امرط ب امألا  ألحوؿ حاةر  اصمر اممعوق اارف اماحوألؿ

 ر ػػػػألف امرطػػػػ ب  ػػػػألف ألعألػػػػيرف امومػػػػق عوعػػػػ ء اف  مػػػػا ،امواػػػػ  أل ت اػػػػ رألخ رفػػػػي
 ع  صػػػر رألحوػػػؿ ،راحػػػاة ممرألػػػق عأل ػػػق فػػػي ألمعػػػك اف ألعاػػػف امحػػػاألث اف همػػػؾ ،امحػػػاألث
 امرطػ ب احوألؿ اف حألف في ،رحاة اصمر   عا  را( ام رأل ـ) س    مصرت  اءا   صمرى
 ايرػػا ؼ رةػػل   راػػا. (12)امصػػمرى امرحػػاة  ػػي اممعوػػق اف اه ،ارػػر اامػػ ا فػػي ألاػػألر
 :(13)مورط ب امعالااة امالرألي ت رررا ةرررة سع ـ راماياألر اماحوألؿ في
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 امالػ  ألر عمعرعػق) ا ػن (امرطػ ب) امعل صػرة ا ا ألق امعصطوح ت علمـ أللرؼ : أولا 
 (.االألاألرمرمي عاررعا   رظ ايا  احاا اماي امر صق

    ااػ  ر ظ ـ اوع ان عمعرع الطي اع  را اراؿ ام صرص)  ر (فرار) رعرفن:  ثانيا
 .(ام أل  ي ا ظألعا  ار امع طرألق ر  ألاا 

 اممعػػؿ  اػػ  ااػػاؿ اماػػي امطرألرػػق) ا ػػن عوػػى ام  ألرألػػق ا ا ألػػ ت  لػػض الرفػػن فألعػػ  :ثالثاااا 
 ألعاػف  حػر رعوػى ،امرػراص رعاحػاا عامػ ألر اوي  اؽ في اااـ عاا  ل     ظ ع   
 ام صػرص رااػأمؼ ،ع يػراا    صػ    ااػاؿ  لأل ػن رط ب في عؿامم ااأمؼ اف علن

 (.عيرا  ص عف ساثر عوى أل طر  سراك رط      ماااؿ عاا  ك  ظ ـ في  ياا 
 امعيػ  ألـ عػف ع ظرعػق ألاةػعف فاػر   ظػ ـ) امػى امرطػ ب عصػطوه ألاػألر اعػ  : رابعاا 

 اعواػػػػن ر مألػػػػق ايماعػػػػ عي امرااػػػػك عػػػػف علػػػػألف م  ػػػػب حػػػػرؿ ام ظرألػػػػق رامعرػػػػريت
   ػػ ء اػػ ظـ عحػػااة فارألػػق  ل اػػق رهمػػؾ ،امػػااروي ع طرػػن اياػػـ ثػػـ رعػػف ،ألػػ   علرف

 اصػػػ حب اماػػػي امع طرألػػػق امةػػػرررة ألحاػػػـ ااػػػاايمي  اػػػاؿ رامعرػػػريت امعيػػػ  ألـ
 (.امعي  ألـ إ ا ج ععوألق
  ع  ألػػػق امعالورػػػق امحرػػػ اؽ عػػػف عمعرعػػػق سع ع ػػػ  ارػػػاـ اف ي ػػػا امالرأليػػػ ت ر ػػػها

 إ اػ ج ر لعوألػق رعاار ػق ع طراػق ساػأل ء عػف عار ػ      عا ػ را ،امعػ ا  راالػق فػي امرط ب
 طرفػػػػي  ػػػػألف اماي عػػػػؿ  لعوألػػػػق اػػػػاحاـ اماػػػػي اماارأل ألػػػػق ر  مع ظرعػػػػق راريأللػػػػن، امرطػػػػ ب
 ا ااة مااػػرف امرطػػ ب اػػوطق اػػأاي حألػػث امع ظرعػػق  ػػها ر أاػػا ؿ امرط  ألػػق، امعع راػػق

 امرطػػػ ب ألعثواػػػ  اماػػػي اماػػػوطق عوػػػى رم اػػػاحراه امصػػػراع ألرػػػك امواػػػ  رعػػػف  اػػػ  اماػػػي
 .(14)هاان

534 

 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث اخلاص باملؤمتر العدد

 ( الدنة األولى 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن

 الخـطــاب اإلعـالمــي
 في ظل تحدي العولمة 

 
 

 :اخلطاب اإلعاليً: حترٌف املضًىٌ -ثانًٍا:
 ألرك عصطوه ر ر ،االع ـ عألااف في اياارااـ حاألث امرط ب عصطوه أللا

 ايماع عألػػػػق املوػػػرـ فػػػي رااػػػػارااعن امرطػػػ ب ايمػػػق ااػػػػ ع ري ،امومرألػػػق املوػػػرـ ةػػػعف
  اماع عألػق ؼرظػرر  اػررط رفػؽ عوػى ااحػاا اماع عألػق ظػ  رة رامومق ايع ـ ر ةع ا 

 رعػف ،ع ػن ااأل اػأل    مػيءا   ااػاؿ  ػؿ ،فحاػب ظررفن رالاس امعماعك عف يال ر ر ي
  ألػػػػر  عل ػػػػ ا امرطػػػػ ب معصػػػػطوه اماػػػػ ااة اياػػػػارااع ت علظػػػػـ ااػػػػووت اميراألػػػػق  ػػػػها

 امعماعػػك ع  ألػػق احاألػػا فػػي اييع ػػق عراوػػؼ عوػػى امرطػػ ب ااػػاراـ حاػػى ،(15)امواػػ  ي
 طرألراػػ  عػػف  ألل ػػر امرط  ألػػق امااػػاألوق ةػػعف امرطػػ ب عػػف ا عػػ ط عػػاة ر  ػػ ؾ. ر رألاػػن

 .(16)امرظ اؼ  ها عف
 ألاػام ي حرار  رط ب ر ر   مع  ارة عةعر ن ألااـ امه  امع  ار امرط ب-س

 . امعم يألق امار أل ت عف

 إألصػػ ؿ امػػى رألاػػاؼ ،امع  اػػر امرطػػ ب عػػك رألالػػ رض امةػػع ي امرطػػ ب-ب
 رارمألػػا حااػػألق اػػارة  عا اػػن  ألاعألػػي ار ،ع  اػػرة  ألػػر اأرألوألػػق رعػػري طرألػػؽ عػػف امعل ػػى

 .  ا ألق ي  ع  امى اماأرألؿ عف عاارأل ت

 مرا  ػن  لػض في ألارف اا علألف عرةرع عف رألاحاث االألح اي امرط ب- ج
 رعػػري ع ػػر عةػػعر ن إألصػػ ؿ امػػى ألاػػاؼ ي فاػػر ،سرػػرى  أفاػػ ر ألػػرحي رما ػػن  ع  اػػر
 االعػ ـ صػطوهع عػف رعمػياا عل ػ ا في أل يصؿ ي   مط ك ر ها ،(17)ةع ألن سر ع  ارة
 ااػػارااـ مرصرصػػألق ر ػػ م ظر ،االع عػػي امرطػػ ب عياػػرـ ماحاألػػا ةػػرررأل    أللػػا امػػه 

 ارف ااارمػن اثػرة  حاػـ ،سا األعألػ    احاألػاا رصػلر ق ،املر ألػق امومػق فػي االع ـ عصطوه
 ألاػػألر امػػه  اممعػػ  ألر  اياصػ ؿ عصػػطوه عػػف  ػػاي   ألاػاراـ فرػػا ،(18) ايماػػن اي اعػ ـ

 اماأل اػػػألق عاػػػارأل اا  ارػػا ؼ عوػػػى ام ػػػ س عػػف ا ألػػػرة عرعػػػ تعم امػػى راػػػ اؿ  ػػػث امػػى
 اياصػػػ ؿ  راػػػ اؿ رمرا ػػػ  سعػػػ اف ارػػػا ؼ رعوػػػى رامثر فألػػػق رايااصػػػ األق رايماع عألػػػق
 ساػػػا ؿ عػػػف اػػػاؿ  ػػػي االع عألػػػق املعوألػػػق راف. ر ألر ػػػ  راماويػػػ ي ا معػػػهأل ع اممعػػػ  ألر 

 ايااػػػػ ؽ اػػػػرألفا فػػػػي االاػػػػا ـ امػػػػى ااػػػػاؼ امعرةػػػػرعي امرااػػػػك عػػػػك اال ػػػػااعي اماي عػػػػؿ
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 اطررااػػن رعراا ػػق امرااػػك ااػػرألص رػػ ؿ عػػف امعاورػػي ع ػػا راماػػوراي رامرألعػػي امعلرفػػي
 رارػػػػاألـ ررعري ػػػػ  اػػػػل رااا  اػػػػررألل فػػػػي راي اعػػػػ ؾ     ظعػػػػق ايرا ػػػػ ط ارف ،رعامألرااػػػػن

 إريػػ ء امػػؿ عػػف راػػ ألق ممػػق رعاػػاراع    االألاألرمرمألػػق   معةػػ عألف عػػثر    ال رألػػ    رط  ػػ   
 اف امرػػػػرؿ ألعاػػػػف همػػػػؾ ةػػػػرء رعوػػػػى. (19)ا  ظعػػػػق  ػػػػها فػػػػي م  ألػػػػر ا رامرصػػػػرر امروػػػػؿ

 ،ر ألر عػ  رايع عػي اماأل اػي ا مرط ب عاألاة عاارأل ت ما  ااص مألق ععوألق امرط ب
 امػػى راػػ اؿ فألاػػ  أل رػػؿ ،ااصػػ مألق ععوألػػق)   ػػن ايع عػػي امرطػػ ب الرألػػؼ ألعاػػف ر ػػهمؾ
 اياص ؿ  را اؿ فرااالأل ،  ياص ؿ مور اـ علررؼ ر ألر عام  س  ألر ا ألر معارر
 رظأليااػػػػ  رااعثػػػػؿ ،رامااػػػػب رامصػػػػحؼ راماػػػػأل ع  راماويػػػػ ي ا معػػػػهأل ع امراػػػػ مق اوػػػػؾ م رػػػػؿ

 إراػػ ؿ عمػػرا رمػػألس اماػػأثألر امػػى رااػػاؼ ،راالا ػػ ع رامالوػػألـ رامارفألػػن   الر ػػ ر ا ا اػػألق
 إحػػػػااث ارف م اصػػػػ ؿ رال مػػػػ ح ،ا ػػػػااؼ احرألػػػػؽ ارف م اصػػػػ ؿ األعػػػػق فػػػػ  ،امراػػػػ اؿ
ها. (20)اػػػأثألر  عوػػػى ألرااػػػي االع عػػػي امرطػػػ ب ار امراػػػ مق عحاػػػرى ار عةػػػعرف  فاػػػ را 

 ر رػػؿ ،فل مأل ااػػ  رحصػػر ،امل عػػق ام  ألػػق عراا ػػق رظأليػػق حػػرؿ ااعحػػرر ،عحػػااة ع  صػػر
عطػػ ء ،ع اػػ   علورعػػ ت راماػػيرا سر  ر ػػ   فػػي عحػػاا  ػػر عػػ  ر  ػػ ء ،حرماػػ  علورعػػ ت را 
 عاعوػػق سرػػرى رظأليػػق ىعوػػ ألرااػػي  ياػػن امراػػت فػػي ف  ػػن ،االع عألػػق ا ا ألػػ ت عػػف اثألػػر
 ماػف ،اماػأثألر رظأليػق ر ػي ،اماراصػوألق مولعوألػق ام   اي اماأل ؽ في سا األق اعا رت ما ا 
 امر ػرات ر   رص االع ـ مرا اؿ االع عي امثر في امعةعرف اطرر ر ف اماأثألر  ها

 .(21)امية األق
إف ام ػػػت فألعػػػ  إها اػػػ ف عةػػػعرف امرطػػػ ب االع عػػػي عحرفػػػ   سـ ي ي ألاراػػػؼ 

اب عوى ااق علورع ت عحااا  ؿ سألة  عوى الرألؼ معةعرف  ها امرط ب راألعػق فح
االر  ر سر امعلورع ت امراراة فألن رألا ألف عف عاا عػف امالػ رؼ امعراعػق  صػررة اروألاألػق 
معةعرف  ها امرط ب عف حألث االر  ر رامعلورع ت اماي ألاةع ا  إف اارفر ما  عاة 

 ارعق عرب امحػاث راف اثألػر اي اعػ ـ عوػى ع  صر ملؿ عف س عا  إف ألمر  ااارما  
امر رئ سر امعااعك  ر امعاػ  ا( ) ط ؽ رااك راف ااةعف علورع ت ي ألارف امعاار ؿ 

اا اور    عف ا ؿ راف اعثؿ رررم    عف امػ عط امألػرعي امعلاػ ا موحألػ ة راف ااػعؿ عوػى 
 إف امع  ااػق امعلورع ت ايألا في امارصؿ إمى ارارات  ر ألر   عف امل  صر ا رػرى إي
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امم رألق حرؿ صحق راحرألؼ امعة عألف امراراة   مرطػ ب االع عػي اؤاػا عوػى مػارى 
امي ااة اماي ألااعا   ام  س عف اياص ؿ راالع ـ عف رػ ؿ اػاى س ػراع امراػ اؿ اماػي 

الوألر ت، عر يت , اراا ت احوألوألن..امخ( رهمؾ عف  ،احرألر ت صحيألق)أل روا  امعحارى 
اػػػػياي سر راػػػػ اؿ االعػػػػ ـ امعط رعػػػػق رامعاػػػػعرعق را فػػػػ ـ رامااػػػػب رػػػ ؿ اياصػػػػ ؿ ام

 رامرا اؿ ام صرألق ر ألر همؾ .
اياصػ يت فػي )مرا ساػات  ػارة م ألػؼ م اصػ يت اماػي ا لرػات احػت اػل ر 

( عف إف اياص ؿ األامألر ع عحن عف حألث امرا اؿ رامعةػعرف راماػأثألر حألػث 2115
محألػػ ة ام اػػرألق حألػػث إف امرػػرة اماػػي اعألػػي اػػألارف همػػؾ ع طورػػ  مامألػػر مػػهر  فػػي  عػػط ا

راػػػ اؿ اياصػػػ ؿ راالعػػػ ـ فػػػي عصػػػر   امػػػرا ف رافرااػػػ  امألػػػر مػػػهر  اػػػهمؾ فػػػي عياػػػـر 
اماػػأل اة امرط ألػػق موػػػارؿ حألػػث سصػػػ حت ام اػػ ط ت امحاألثػػق م اصػػػ يت عارا طػػق ساثػػػر 
فػػػػأاثر اامػػػػ ري امحػػػػارا راارط  ػػػػ   اػػػػارمن ف احػػػػن  ػػػػهمؾ عمػػػػ ي ماألػػػػاَا ماػػػػافؽ ام ػػػػراعل 

اوييألر ألق امية األق ر ألر   عف راػ اؿ االعػ ـ امحػاألث رراػ اون ر ػي  ػهمؾ اػا  ألػرت ام
عيػػ  ألـ اماػػأل اة امرط ألػػق اماػػي اػػأثرت   ااػػ ع عمػػ ؿ ععػػؿ ر اػػ ط راػػ اؿ االعػػ ـ اماػػي 

اي يمػػػ ر( اف صػػػه امال ألػػػر عػػػف رػػػ ؿ اماػػػألؿ )ألعاػػػف إف  رػػػرؿ ا ػػػن سصػػػ  ا   ػػػرع عػػػف 
ألثػق ععػػ  احػاث راالػ   ماألػػاَا ألرػرؿ  ػ ف امعػػاحاـ امعاػافؽ عػف اماطػػررات اماا رمرمألػق امحا

فػي امارػاـ اماا رمػػرمي  ػر امػه  ألاػػألطر فػي عمػرى االحػػااث اماػأثألرات . إف اماطػػررات 
امعاػػػػار وألق )امي ألػػػػق( فػػػػي عمػػػػ ؿ ام رعمألػػػػ ت رامعلورع األػػػػق راياصػػػػ ؿ راال اػػػػ ج اماػػػػعلي 

امرط ألػػػػػق  رام صػػػػػر  اػػػػػاروؽ راالػػػػػَ  ماألػػػػػاَا ألاػػػػػألر إمػػػػػى صػػػػػلر ق امحيػػػػػ ظ عوػػػػػى امهااألػػػػػق
رامرصرصػػػػألق امثر فألػػػػق رامعصػػػػ مه ايااصػػػػ األق راياػػػػار مألق اميارألػػػػق رامعلػػػػ ألألر رامرػػػػألـ 

 .(22)ايماع عألق في ظؿ  اها اماطرر عاا رع
إف  مػػػػ ح راػػػػ اؿ االعػػػػ ـ فػػػػي عمػػػػ ؿ احرألػػػػؼ عحاػػػػرى امرطػػػػ ب االع عػػػػي 

 -:(23)راةوألؿ امعاوري ألرا ط  لاة عراعؿ ملؿ عف س عا 
امرات رامحاث، ااا  ؽ امحاث، ااألاػق ا ه ػ ف )امرا  ق األ ؽ االحااث را رة ع  -1

 موحاث(.
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اماحصػألف عػف ) ياألق امعاوري رااػالاااا امػه  ي مار ػؿ امرطػ ب االع عػي امعرمػن  -2
 اماأثألر امعر  ؿ(.

 ط أللق ام ظ ـ ايماع عي رعاى اااررارا. -3
 مػق امل ا ت امارمألق رعاى اي عوا  رط أللق ااػاثع ر راػ اؿ االعػ ـ ةػع ا  فػي ح -4

 امصراع سر امال ألش اماوعي.
االحػػػػااث امااروألػػػػق امعػػػػؤثرة عوػػػػى ط أللػػػػق ع اػػػػق امعاورػػػػي   م ظػػػػ ـ اماأل اػػػػي امرػػػػ اـ  -5

 رسمايان االع عألق رامثر فألق.
 االعا  أل ت امي ألق موراألوق االع عألق اماي ألراـ عف ر ما  امرط ب االع عي. -6
 ا راي اعػػػ ـ مػػػػاى  ػػػػاػػػرة امراػػػ مق االع عألػػػػق )صػػػأل  اا   اػػػػاؿ عػػػؤثر( ممػػػهب اي ا -7

 .معارر امعاورألف
ألرػػػػػػرؿ ام  حػػػػػػث االع عػػػػػػي امير اػػػػػػي )عألاػػػػػػألؿ ارمػػػػػػرف( فػػػػػػي اا  ػػػػػػن )احػػػػػػهررا 

إف امعلورعػػػ ت اماػػػي ارػػػاعا  راػػػ اؿ االعػػػ ـ امعاػػػألطرة  ػػػي فػػػي حرألرااػػػ   (24)(االعػػػ ـ
اع ألػػػ ت   رعػػػق يف امعلػػػ رؼ اماػػػي ارصػػػوا  إمػػػى ام ػػػ س  ػػػي اوػػػؾ اماػػػي ايألػػػا امط رػػػق 

ر ػػػػي فػػػػي اممػػػػرب عوػػػى عاػػػػارألألف مومعػػػػ  ألر إعػػػػ ـ راػػػػألون راع ألػػػػق اماأل اػػػألق اماػػػػ ااة 
امرطػػ ب االع عػػي اماػػي ارػػـر عوػػى ر صػػح ب امرػػرار علورعػػ ت راالألػػق.راف عةػػ عألف 

 عراايات سا األق س ري   :
 االث رة - س
 امصراع - ب
 اماراك - ت

 اممعرض - ث

 امراالألق - ج

 امعصاااألق - ح
ر ألر ػػ  اصػػ ه اروألاألػػق فػػي يعػػف احرألػػؼ امعةػػعرف مصػػ مه   ألػػ ت رعصػػ مه 

 رس ااؼ سررى اا ي  ما   في سم اا االع ـ اماروألا .
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 املبحث انثانً
 حدود تقنٍة االتصال وتأثرياتها عهى يضًىٌ اخلطاب

ااػػاؿ امار ألػػق   م اػػ ق مهعػػ ـ س عألػػن ا ػػرى   اػػ  امعألػػااف اماػػي اراصػػر فألػػن 
 مألق إعا   ت احا ؿ اػ ؿ امارمألػن  ػ مرعري راالاػ رات ام يعػق معػ  ألاطو ػن اطػرر امرساػع

امل معألػػػق اي اع مألػػػق ماػػػي احرػػػػؽ  ػػػها امرساػػػع مألق سفةػػػػؿ ظػػػررؼ ا ااء  حألػػػث ااػػػػرف 
عرملػػ   مع عألػػ   مواطػػرر ايماعػػ عي رامثرػػ في راال اػػ ج رعرماػػ   م  ااػػ رات اماػػي اااألػػؼ 
عك  ها امػارافك  حألػث ألاحرػؽ اماا عػؿ  ػألف امار ألػ ت رامرط  ػ ت ايااصػ األق راماأل اػألق 

إف عػػف ع عػػه املصػػر االع عػػي امحػػ مي اػػارمق  ،عمػػ ؿ امار ػػيرامثر فألػػق احػػت اػػأثألر ام
ا اػػأل ب امعػػراا اياصػػ مألق رامعلرفألػػق فػػي املػػ مـ حألػػث ااةػػ ءؿ امحػػارا رامحػػرامي عوػػى 
عاػػارى املػػ مـ رااػػألطر امػػارؿ ا اػػرى ار ألػػ   عوػػى امعػػ اة امع  اػػ ق راػػاحاـ فػػي س ا ماػػ  

فػػ مررف امحػػ مي  ، فألػػق راماأل اػػألقراػػافرا  ر  ماػػ مي ااألياػػ  رفػػؽ عصػػ محا  امحةػػ رألق رامثر
 ر ارف امالااألق اياص مألق رمألس إع ـ امارمػق امراحػاة راػرؼ ااػاـ  ػها امالااألػق إها 
عػػ  سحاػػف ااػػاثع ر   رااػػام ما  رفػػؽ عراعألاػػ  امعاػػررعق رايألم  ألػػق فػػي إعػػ اة اماػػرايف 

هااألق م اص ؿ االع عي رفي ا رع را اؿ امال ألر راعـ ااى امرصرصأل ت امعار ق مو
ا حػػق امعمػػ ؿ م اػػر امعلورعػػ ت رفػػؽ عةػػ عأل ا  امعرةػػرعألق امراالألػػق إي إف  امثر فألػػق را 
رااػك امحػ ؿ ألرػرؿ  مألػر همػؾ حألػث إف اػارة االعػ ـ عػف رػ ؿ راػ اون رعةػ عأل ن عوػػى 
اػػػػا مألق امال عػػػػؿ عػػػػك  اماػػػػأثألر عوػػػػى امرػػػػألـ اارػػػػؿ امػػػػهاارة اممع عألػػػػق مواػػػػلرب را عػػػػـ را 

حطػػػـ اػػػؿ عػػػ   ػػػر علػػػررؼ رعػػػأمرؼ عػػػف ارر ما ظػػػألـ امعػػػرررث امحةػػػ ر  رامثرػػػ في أل
ايألمػػػػ  ي امعياػػػػرض مراػػػػ اؿ اياصػػػػ ؿ راالعػػػػ ـ حألػػػػث اعاوػػػػؾ اماػػػػ ا ت ايماارر ألػػػػق 
االع عألػق امح مألػق فػي ا راااػػ  ممػق راييت ااػاألؿ ررألطػػق اماع عألػق راأل اػألق رثر فألػػق 

عػ اة سارااألق ماألػاة معماعلػ ت املػ مـ الاعػا عوػى عػ  ألاػعى اماػافؽ امحػر موعلورعػ  ت را 
ااػػاألؿ امػػػرعي اال اػػػ  ي  ػػأطر ماألػػػاة ألروراػػػ  رأللػػيي عػػػف  م حاػػػ  اماي عػػؿ  ػػػألف ار ألػػػق 
اياصػػ ؿ امعاطػػررة امعااػػ رعن فػػي ام عػػر رعةػػ عألف امراػػ مق اياصػػ مألق امعاصػػ عاة فػػي 
ساػ مألب امصػػأل  ق راال  اػ ر  ر امااػػرألؽ رامرػارة عوػػى مػهب اي ا ػػ ا ر عػ  ااألحػػن امار ألػػق 
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عػػػػ اة اريأللاػػػػ   امماألػػػػاة عػػػػف إعا  ػػػػ ت ةػػػػرعق فػػػػي  رػػػػؿ امعلرفػػػػق راريأل اػػػػ  را رأل اػػػػ  را 
رارظألياػػػػ  رفػػػػؽ س ػػػػااؼ ر  ألػػػػ ت عحػػػػااة ألاػػػػلى مورصػػػػرؿ إمألاػػػػ  امرػػػػ اعألف سر امعػػػػ ماألف 

 .(25)ما 
مرػػا اراويػػت اآلراء رالػػاات فػػي عمػػ ؿ اياػػألر امل اػػق  ػػألف امرطػػ ب االع عػػي 

ايماعػ عي  –امثرػ في رار ألق اياص ؿ فيرألؽ ألرى إف  عر ام ا ط املوعي ةعف امر ػر 
امعلرفي إمى امحا امه  أل ار علن ا ن اا اره ارر رعا  ا  ا ارة سر امثر فق ر ألر   عف 
راػػػ اؿ امار ألػػػق راما اػػػاق ايماع عألػػػق فألعػػػ  ألػػػرى  ػػػ رررف  ػػػ ف اي اصػػػ ر امحػػػاألث مولوػػػـ 
ألررمػػن عوػػى ا اػػؿ امػػاحاـ فػػي ثر فػػق امعماعػػك  م علاػػ  فألعػػ  ألػػرى فرألػػؽ ث مػػث إف رطػػر 

ر امثرػػ في ألوػػرح فػػي ا فػػؽ ع ػػاع  ألصػػ ه اميػػرا رامعماعػػك راالػػألف احػػت  يػػره راػػأثألر اممػػي 
 .(26)ما ت ر رمألق عا يها

ار ألػػق اياصػ ؿ رامعلورعػ ت( عػك امحةػػ رة عػف رػ ؿ راػػ اؿ )مرػا اي عػؿ املوػـ 
االعػػ ـ رامثر فػػق اعةػػعرف رراػػ مق ايػػ ع  ارمألػػأ األم  ألػػ  عػػف رػػ ؿ عياػػـر عروػػي حػػرؿ 

ماػػرف رعاػػاويع ت اطػػرألرا رامعح فظػػق عوألػػن رايعاػػراؼ امعصػػألر اصػػرر عاػػار ؿ  ػػها ا
امعاػػارؾ مه اػػ  ألق   أاػػر   إي إف   ػػ ؾ عرايػػ ف عارػػ   ف حػػرؿ  ػػها امل اػػق أل عػػراف 

امثرػػػ في اممر ػػػي عػػػف رػػػ ؿ امار ألػػػ ت امحاألثػػػق  –ا رؿ عػػػف طمألػػػ ف ام عػػػرهج امحةػػػ ر  
عوى اراألـ ثراء علرفػي عػف رػ ؿ م اص ؿ  أل ع  أللرب امث  ي  ا  رمن  رارة  ها امار ألق 

حااثػػػػن  اياػػػاي اة امرصػػػػرى عػػػػف ثػػػػررة امعلورعػػػػ ت راياصػػػػ ؿ رر طاػػػػ    ألرػػػػ ع املصػػػػر را 
راطرراان مهمؾ ف ف امعراػؼ امعراػرح اارػ ها موال عػؿ عػك حػارا  ػها اماي عػؿ  ػألف امار ألػق 

  ف رامعةعرف ألارارح  ألف اماعرة إمػى اي مػ ؽ ر ػر  ألػر عاػ ح ار ألػ  رامػاعرة إمػى امػهر 
إع ـ طمأل ف امثر فق امرافاة ر ر عا ح ار ألػ  رالاعػا ام ظرألػق امعاراي ػق عوػى االح طػق  عػ  
اعثون را اؿ االع ـ امر رمألق عف ثر فق علأل ػق احعػؿ األعػ  ر صػق رال ػر عػف عصػ مه 
ها ا  ػػت  رع طػػؽ امرػػرى امعاػػألطرة راماػػ ااة ع معألػػ  رعصػػ محن ايااصػػ األق راماأل اػػألق را 

ط امعاوري في اؿ عا ف في إرم ء امعلعػررة  عػ  ألحػاث فػي املػ مـ  ها امار ألق ارؼ ار 
س ألػػ  رارارػػي  عػػاارؾ را اع عػػ ت معاػػرر امعاورػػألف ف  اػػ  عػػف م  ػػب سرػػر اػػالعؿ عوػػى 

ر ظػػرا إمػػى عػػ   .(27)ارطػػألط ايام  ػػ ت راماػػورؾ رامرػػألـ راملواػػ  اػػارر فػػي إطػػ ر عرحػػا
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 ي احرؽ في امررف املارألف  ػر عف إف اا ر ا م)األوي فأليألؿ( )اررمن ام  حثق ا عرألاألق 
سر عػػػ  ألررمػػػن  (فػػػ حف إه  ورػػػي امعاػػػ ف ت  ػػػارؾ إ  ػػػ  سرػػػرة سأل عػػػ  ا ػػػ  ، ػػػها امػػػه   اػػػااا

. (28)(ا ظػػػر إمػػػى اماػػػرارع ر مألػػػق ا ػػػن يعػػػف ايس )ام  حػػػث امير اػػػي )اػػػألرج ياػػػرش( 
رامل  را ف اما  را ف اصي ف اأثألر ار ألق اياص ؿ في حأل ا   امعل صرة حألث إف امصرر 

عراعػػق عػػف رػػ ؿ راػػ اؿ االعػػ ـ راياصػػ ؿ اػػاوت إطػػ ر امثر فػػق امماألػػاة مولػػ مـ اماػػي ام
احرمػػػػت اػػػػارألمأل   عػػػػف ثر فػػػػق سماوعػػػػق إمػػػػى ثر فػػػػق سمصػػػػررة رعػػػػف ثر فػػػػق امرػػػػراءة إمػػػػى ثر فػػػػق 

 امعا  اة.
ه اص ه اما ها را   حق امل معألق ح مأل   ر ةلق امػى اػأل اة اماا رمرمألػ  امعاطػررة را 

ا رػػى  ػػها اماػػ حق فػػي سألػػا  امروػػق امعا يػػهة امع ماػػق ماػػ  رحألػػث ا ػػار اماػػرة ا اػػلق  ػػألف 
طعرحػػػ ت االفػػػراا راممع عػػػ ت را عػػػـ ر ػػػألف  ػػػها امروػػػق سصػػػ ه مياعػػػ  امومػػػرء امػػػى حوػػػرؿ 

إمى  ظ ـ إع عي ع معي ماألػا ررةػك راالألق رعرةرعألق ماها االاا مألق رملؿ اماعرة 
اراعػػا عا ألػػق مولعػػؿ ةػػعف عياػػـر امررألػػق امار ألػػق اماػػي الاػػس اػػأل اة االاػػا ؿ امم م ػػق 
مراػػ اؿ اياصػػ ؿ ا  اعػػ ر امصػػ  عألق رعحطػػ ت ام ػػث  ألػػر امرط ألػػق عوػػى املػػ مـ رامػػى 
حػػػؽ اال اػػػ ف فػػػي إف ألاصػػػؿ عوػػػى ةػػػرء االعػػػ ف املػػػ معي محرػػػرؽ اال اػػػ ف  ػػػر عػػػف 

امعوحق ملاا ا ألر عف ارؿ امل مـ في عراعاا  ارؿ امل مـ ام  عي اماػي ااػلر امعط م  ت 
  مح مق إمى ا ا  ا عةػ عؼ ع ػا امال عػؿ عػك اماا رمرمألػ  امعل صػرة يف  ػها امراػ اؿ 

ايااا ؾ( ر عا   لػا همػؾ إألرػ ع )ا رؿ علا  ةع    األع  ر صق ط  لا  ا ا اي  ر 
اال ػػػراء( االع عػػػي ر ػػػر إ ػػػراء ي ألعاػػػف إف )اا ػػػر عػػػاا اعواػػػن عػػػف ام اػػػر فػػػي اػػػ اق 

ألػػػ مه فػػػي عماعػػػك ألعاوػػػؾ االرااة رامػػػرعي رامرػػػارة عوػػػى امارطػػػألط رامػػػرفض رماػػػها فػػػ ف 
اماػػرا ت امةػػرعق امعاػػع ة  مألػػر امرط ألػػق سر املػػ  رة مورػػ رات ارصػػا اماثألػػر عػػف امماػػا 

اي امعاراصػػؿ رامعػػ ؿ الألرػػ ع امااوػػق ايماع عألػػق رامررعألػػق اػػارألمأل    اػػ  ؾ اماػػـ اياػػاا 
 .(29)س  إر ؤ   عف امرعي راحرألر   او    عف االرااة

إف اما عب    فا ر عف ر ؿ ار ألق عاطررة م اص ؿ ألاألر إمى اعرة   أل ت 
سا اػػألق عػػف رػػ ؿ ااػػارااـ ساػػ مألب  ػػافا  االا ػػ ع رعػػف ثػػـ امػػاحاـ  عصػػ ار اآلرػػرألف 

راػػأل اة ام عطألػػق ر ألػػ ب اما رألػػك ر ػػها ا اػػ مألب سر امم ألػػ ت اايػػ رت  ػػألف االثػػ رة امػػرفألرة 
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  آلراء راماروي عف اممػاؿ اممػ ا راروػألص عػ  عػف اػأ ن اأألألػا ف عوألػق اال اػ ف راالاثػ ر 
عف اررألل ايااا ؿ اوا  اراك امعاػ  ك سر امعاػار ؿ موراػ اؿ اياصػ مألق إمػى ساثػر عػف 

ألح  ءااػػن ارصػػألق راحػػاة اال عػػؿ عػػك امعػػرء عوػػى ا ػػن املػػ مـ امحرألرػػي راارػػه عػػف األعػػق را 
عل ألألر   امرألعق اع  إف حمب امحرألرق را  ػراؽ امرػ رئ سر امعاػ  ك  راػ ف عػف امعلورعػ ت 
اماػػي ي املػػؿ ع ػػن   مةػػرررة عراط ػػَ  سحاػػف اط عػػَ  رحاػػب ع ػػ ائ املػػرض رامطوػػب 
امعلررفػػق ألػػاـ ايرألػػا اممعاػػرر  عػػ  ألر ػػب فألػػن عػػك عاػػ ع حثألثػػق ماػػررألل امع  اػػب عػػف 

. رألعاػػف  (30)عصػػ مه امروػػق امعاػػألطرة عوػػى عر مألػػا ا عػػررا فاػػ ر رامرػػألـ امعارافرػػق عػػك 
إمع ؿ إرط ر ثررة ار ألق اياص ؿ عوى عة عألف امرط ب االع عي في عاة عمػ يت 

 :(31)ملؿ عف س عا 
اػػاارؿ امراػػ اؿ اياصػػ مألق امع ثرثػػق  حألػػث اروػػؽ مػػر عػػف اياصػػ ؿ اماػػ هب سر  - س

 امعيألؼ.
ظ  رألق سر ريألق ألالى مواأثألر  عف ألاألطر عوى  ها اماا رمرمأل  اراء سا ف ارة - ب

 عوى اماورؾ ايماع عي رايااص ا  رامحة ر  موعاوري مص محن.

ا عألط امع ام ت امثر فألق رار ألق عل ممػق امعلورعػ ت را  اػ ج امعلػ ألألر اماػي ااػاؿ  - ج
 ر   ت رح م ت ام  س.

 إع اة اااألؿ  ظـ امالوألـ رس ع ط حأل ة امعاار وألف. - ا
فألػػػػػق امػػػػػه  ألرافرػػػػػن يعيعػػػػػق امارألػػػػػق امررعألػػػػػق األ اػػػػػألَ  إعػػػػػ اة ااػػػػػاألؿ امارألػػػػػق امثر  - ػػػػػػ

 راااص األ  .
ام صػػر   -ااػػام ؿ اػػرا ت االعػػ ف ماػػها االعا  ػػ ت مملػػؿ اياصػػ ؿ اماػػعلي - ر

 اراَ  م ألك امعا  ا إمى امعلوف امام ر .
ااػػاعرار اما ػػ اص امرػػ اـ  ػػألف ام ػػيرع امػػاألعرراطي امعاياألػػا مولصػػر امػػرا ف ر ػػألف  - ي

اػػػ اؿ االعػػػ ـ راياصػػػ ؿ ألاػػػاا ر عيألػػػا عػػػف اميرةػػػى احااػػػ ر امروػػػق امعارػػػاـ مر 
 رامارا  في  ها امعم ؿ في عألااف امل ا ت امارمألق.
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 املبحث انثانث
 جماالت تأثري اخلطاب اإلعاليً

عف امحر اؽ امث  اق إف را اؿ االع ـ اؤثر في عمرى اطرر ام اػر راف   ػ ؾ 
ر  رهمػػػؾ عوػػػى امػػػر ـ عػػػف ع اػػػق اػػػ  ألق  ػػػألف امالػػػرض مراػػػ اؿ االعػػػ ـ راماػػػورؾ ام اػػػ

 ( ر  را  راورف)صلر ق االث  ت رامل اق  ألف اما ب را ثر ماؿ االفراا إي إ     ما إف
اػػػا  ةػػػك إطػػػ را امعلػػػررؼ مهم  ػػػق عػػػف ا اػػػاوق امر صػػػق   ثػػػ ر اياصػػػ ؿ حألػػػث اػػػ ؿ 

 لض س ػراع اياصػ ؿ مػ لض س ػراع امرةػ أل  اػؤا  إمػى ا اعػ ـ  لػض ام اػر  عحاػرى )
رألحوػؿ  (32)ـ في ظػؿ  لػض امظػررؼ ععػ  أل ػال ع ػن  لػض س ػراع ا ثػر(را اؿ االع 

 راورف امل  رة اما  رق   مررؿ إف اثأر اياص ؿ عاألاة رعا رعق امااة راا اارف اصألرة 
ارألػػق سر ةػلأليق ألعاػف حػػارثا  عػف س  عػػاا  ،ظػ  رة سر عاػاارة ،ا عػا سر طرألوػق ا عػػا

 ياػػػػػألق سر اماع عألػػػػػق سر األ اػػػػػألق عػػػػػف مرا ػػػػػب امراػػػػػ مق االع عألػػػػػق رألعاػػػػػف اعا  ر ػػػػػ  
راااصػػ األق رألعاػػف إف اػػؤثر فػػي اآلراء سر امرػػألـ رعاػػارى امعلورعػػ ت رامعاػػ رات رامػػهرؽ 

 .(33)راماورؾ
رألعاف إف اراـ رماق  ظر  راورف عورص   ااألر   مرصؼ اثأر راػ اؿ االعػ ـ 
عػػػف رػػػ ؿ عةػػػ عألف رط  اػػػ  ايع عػػػي عوػػػى معاػػػرر امعاورػػػألف راماػػػي ألعاػػػف إمع ماػػػ  

 -:(34) ي
 اماأثألر عوى امعلرفق راالاراؾ رامياـ. -1
 اماأثألر عوى ايام   ت رامرألـ. -2
 اماأثألر عوى امألر اماورؾ اراء سا ف اماورؾ عر رؿ سر عرفرض اماع عألَ  . -3

 راا  رؿ  ها اماأثألرات  ايء عف امايصألؿ ا  عوى حاا :
 -انتأثري عهى املعرفة واإلدراك وانفهى: -أوال:

رطػػػػ ب ايع عػػػػي عراعػػػػؿ اي ار األػػػػق فػػػػي اراألػػػػ ر  رعألػػػػق اػػػػاحاـ   معاػػػػار ؿ مو
امراألوق االع عألق اماي ألرا ر   سري رعف ثـ امراػ مق اياصػ مألق اماػي أل مػهب إمألاػ  ارف 

. إي إف   معا ت عف را اؿ إع عألق عراويق ألر   عف امرا اؿ اماي ا ث سر اراـ ألرعأل  
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ـ امعاػػػار ؿ   اػػػاثع ر رػػػراص امراػػػألوق االع عألػػػق عػػػف رػػػ ؿ  م حاػػػ  فػػػي إثػػػ رة ا اعػػػ 
امار ألػػ ت امحاألثػػق فػػي عمػػ ؿ اياصػػ ؿ عػػك ا اػػ مألب امي ألػػق امعاراعػػق  صػػأل  ق عةػػ عألف 

امعلرفػػق( رصػػري إمػػى ح مػػق )امراػػ مق اياصػػ مألق ااػػاطألك إف ارمػػا ماألػػن سري ح مػػن امػػرعي 
االاراؾ رامياػـ ر ػػها مألحػاث ي عػػف رػ ؿ اعاعػػ ا ساػورب ااػػرار املػرض رامامػػ  س فألػػن 

ألمق مواي عؿ امح صؿ  ألف عحارى امرا مق عك امر رات امارصألق سر امام رب اما  رق  ا
 (35)ماى اممعارر ف ف ح مػق االاراؾ رامياػـ اػرؼ احػاث ماألػن رمػهمؾ ألػرى )رم ػر اػراـ(

إف راػػػ اؿ االعػػػ ـ ألعاػػػف إف اراػػػك ا فػػػ ؽ فاػػػي املػػػؿ اال اػػػ ف ألػػػرى رألاػػػعك عػػػ  ي 
لرؼ عوى ساػر ص مػـ ألاػف أللػرفاـ مػري الرةػن ألااطألك إف أللرفن   مر رة امع  ارة رألا

مراػػ اؿ االعػػ ـ . راماػػؤاؿ امعاػػـ امػػه  ألطػػرح  ياػػن   ػػ   ػػؿ إف إطػػ ر امعلرفػػق امػػػه  
ألراعػػن  ػػػها امرطػػ ب موعاػػػار ؿ  ػػر إطػػػ ر حرألرػػي رراالػػػي سـ ا ػػن ألعاػػػف إف ألروػػؽ ماألػػػق 

 اػػن عػػك إطػػ را علرفألػػ   ا ه ػػ  سر عيأليػػ   حألػػث ألحػػ رؿ امعاػػار ؿ مػػن إف ألع ثػػؿ امر اػػن رحأل
ام رب اآلررألف سمعراعن من راماي اا اارف عمراق سر عيرطق   مرأل مألق سر سمعث مألػن سر اػا 
ألرارب  ها امرط ب عف عياـر اماع ألػق اماػي  ػي ماػرا ااصػ مألق عرصػراا رعػا را ألرػـر 
 اػػػػ  امااعألػػػػق عاػػػػاااف   رػػػػؿ امعلورعػػػػ ت ر اػػػػر سفاػػػػ ر راام  ػػػػ ت علأل ػػػػق اػػػػـ إعػػػػااا   

ف رامعلرفػػق راماػػاؿ رطرألرػػق املػرض  أاػػورب ألػػؤا  إمػػى رصػأل  اا  عػػف حألػػث امعةػعر 
سحااث اأثألر عرصرا رعحارب عوى اام   ت راورؾ فاػ ت عػف اممعاػرر فػي ايامػ ا 
امػػػػه  ألاػػػػااافن امااعألػػػػق رهمػػػػؾ  اػػػػاؼ اماػػػػألطرة عوػػػػى امػػػػرس  املػػػػ ـ رامػػػػاحاـ   ماػػػػورؾ 

 .(36)ايماع عي مومع  ألر
 -انتأثري عهى االجتاهات وانقٍى: -ثانًٍا:

علظػػػػـ امارااػػػػ ت اماػػػػي سمرألػػػػت فػػػػي عألػػػػااف اياصػػػػ ؿ عوػػػػى إف راػػػػ اؿ ااػػػػألر 
االع ـ اررـ  ارر عوعرس في اارألف اآلراء ساثر عع  اا  ـ فػي امألر ػ  رعػف س ػـ  ػها 

مألرف فاا مر( امه  سطوؽ عوى  ها املعوألق ااـ )اماراا ت ع  ارصؿ إمألن ع مـ ام يس 
اػلرر اميػرا   ما ػ فر ام ياػي ألحيػيا اما  فر امعلرفي( رايفاراض ايا اي ماألػن  ػر سف )

عوى عح رمق اماروص عف  ها اما  فر حاى احرألؽ اي ام ـ ام ياػي عػف رػ ؿ اماػلي 
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فألعػ  يحػظ  (37)  ألم  ألق ر ا ط مام ػب امعرااػؼ رامعلورعػ ت اماػي ايألػا عػف  ػها اما ػ فر
عألراػػػرف( إف راػػػ اؿ االعػػػ ـ اصػػػمي امعا  ػػػق رامرػػػرا عوػػػى )يير اػػػيوألا( ر )اػػػ  عػػػف 

 لض االفراا راممع ع ت عف ر ؿ اماراألػي ايع عػي عوػألاـ ر اػر إر ػ ر ـ راااػ  اـ 
اماارة  عػ  ألعػ حاـ اػار عػف اماػوطق رام يػره رامايػرا عوػى   م ألػق ام ػ س رألصػ ه اػورؾ 

 .(38)رسراء  ريء ا ار ص هر ايمق   ممق عوى ع عق ام  س
اػ اؿ االع عألػق رط أللػق إف اماأثألرات ا ر األق امعل رألق اماي احاث  األمػق امر 

امعلورعػػػ ت اماػػػي ألاػػػرف ماػػػ  اػػػأثألرات عوػػػى علارػػػاات االفػػػراا رعاػػػارى ا رػػػ ؽ اميػػػرا  
رايماع عي أللاعا  ارف  اؾ عوى رمرا علورع ت األم  ألق سر او ألق عراعق عف رػ ؿ 
اػػؿ امراػػ اؿ إف رمػػا رعثػػؿ  ػػها امعلورعػػ ت فػػي راػػ اؿ االعػػ ـ  ألعاػػف إف ألاػػرف ماػػ  

ى االفراا امهألف أللاعارف عوى  ظـ راػ اؿ االعػ ـ فػي إطػ ر اماػأثألرات اأثألر عل ر  عو
امرماا ألػػق اماػػي اػػألارف ماػػ  اػػأثألر عاػػـ فػػي ااػػاألؿ ايام  ػػ ت  راػػهمؾ امرػػألـ رألعاػػف إف 
 مػػػا فػػػي فاػػػرات اماػػػرار ايماعػػػ عي راماأل اػػػي عػػػاا عػػػف ايام  ػػػ ت رامرػػػألـ اماػػػي ألػػػاـ 

 عػ ت  املراألػق سر امياػ ت سر اااألوا  عف ر ؿ عرض اماع ت امارصػألق مػ لض اممع
 .(39)امعاف ر ألر  

 -اجتًاعًٍا: أو يرفىض يقبىل أكاٌ سىاءجتغري انسهىك عهى انتأثري-:ثانثا
ا اعػػػػت ام حػػػػرث االع عألػػػػق  ارااػػػػق اثػػػػأر راػػػػ اؿ االعػػػػ ـ امةػػػػ رة اماع عألػػػػ   
ها راآلثػػ ر امعيألػػاة اماع عألػػ   ماػػ  عوػػى اػػورؾ االفػػراا راممع عػػ ت ر  م ػػ  عػػ  ألػػاـ ارااػػق  ػػ

ا ثػػر عوػػى اماػػورؾ فػػي اػػأل ؽ سراػػ ت  اميػػراغ مػػاى اميػػرا حألػػث ألػػيااا امالػػرض مراػػ اؿ 
االع ـ ر ر صق امرا اؿ اماي ي احا ج إمى عا رات علأل ق سر ماا ا ألر عثؿ عا  اة 
اماوييألرف سر ايااع ع إمى امرااألر سر اماراا عوى  ارر اماأل ع  . رااػألر  ػها امارااػ ت 

 ،ا امراػػػ اؿ ر ر صػػػق اماوييألػػػرف عوػػػى س عػػػ ط حألػػػ ة ا اػػػرةإمػػػى اثػػػر عوعػػػرس مػػػ لض  ػػػه
سراػػ ت  ػػـر ا طيػػ ؿ راػػهمؾ عػػ  ألالوػػؽ   ماػػورؾ اي ارػػ  ي  ،اماحصػػألؿ امارااػػي مء  ػػ ء

رفػي امألػر ريء ام  رػب عػػف حػيب  رػر راػاعألـ ايام  ػػ ت اماأل اػألق امعرمػراة سصػػ  
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ف إمػػػى امألألػػػر ر ػػػها امارااػػػ ت ساػػػات عوػػػى اػػػرفر عػػػاة عراعػػػؿ امظػػػررؼ اػػػافك   ال اػػػ 
اماورؾ أللاعا علظعا  عوى ط أللق امارصألق اميراألق رامرألـ رامػارافك اميراألػق رامعرػ طر 
امعاػػػار وألق موحػػػاث رامعرػػػ طر ايااصػػػ األق رايماع عألػػػق ماػػػها اماحػػػرؿ رأل رػػػى امعاػػػايألا 
امح اػػػػػـ مامألػػػػػر اماػػػػػورؾ  عػػػػػ   ػػػػػر اي عػػػػػؿ امالػػػػػرض مراػػػػػ اؿ االعػػػػػ ـ عػػػػػك امر ػػػػػرات 

 .(40)امارصألق
ألر   ػ  إمػى ظػ  راألف  ػ رياألف فػي اػأثألرات امرطػ ب االع عػي عوػى إي إ     ا

ارعػص ا ارار( س  اعثػؿ امارصػأل ت امعر ػرب فػي اماػأل ع  )امألر اماورؾ سرماعػ   ػر 
سر اماوييألػػػرف ر ألر عػػػ  عػػػف راػػػ اؿ اياصػػػ ؿ راماػػػلي إمػػػى ااػػػا ااؿ امػػػرااء ايماعػػػ عي 

امح ؿ فرا ي ااػرف اػارات   ايء ماألا اراء ا ف األ رة سر ع يؿ سر  ألر همؾ ر ط أللق
اال ا ف امع األق عارافرق عػك همػؾ فألومػأ إمػى ساػ مألب ع حرفػق ألالوعاػ  عػف  يػس امراػ اؿ 
مورصرؿ إمى  ها امم أل ت رث  ألا  ظاػرر حػ يت امل ػؼ  اػاوا  االمراعػي ر ػي ظػ  رة 
ا ااػػرت فػػي املػػ مـ رػػ ؿ امرػػرف امع ةػػي  اػػاؿ عيػػرط موم ألػػق اػػ عا   فػػي همػػؾ امةػػخ 

ر  ر ػػ  راطرراااػػ  عػػف رػػ ؿ راػػ اؿ  امعاراصػػؿ امعاصػػ عا معاػػ  ا امل ػػؼ راممرألعػػق را 
االع ـ راماػي سةػيت اماا رمرمألػ  امحاألثػق عوألاػ  سمػراء عػف اال اػ ر رامااػرألؽ راالألاػ ـ 

 ملؿ اماثألر عف االفراا ألالوررف  ا  رألرلرف في عا اا  .
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 :االستنتاجات
رات اماػػػػي سصػػػػ  ت امرااػػػػك اف احػػػػا  املرمعػػػػق اياصػػػػ مألق امػػػػه   ػػػػري  لػػػػا اماطػػػػر  -1

اماأل اػػي امػػارمي فرةػػت عوػػى راػػ اؿ ايعػػ ـ اف اطػػرر عػػف ااػػ مأل ا  رار أل ااػػ  
 ماي ارااب  ها امامألألر .

اف راػػ اؿ االعػػ ـ ااػػاثعرت إمػػى م  ػػب راػػ اؿ اماأل اػػق امر رمألػػق ايرػػرى فػػي  -2
ا يألػػه عصػػ مه رس ػػااؼ امرػػرى امعاألع ػػق عوػػى امرااػػك امػػارمي ععػػ  افػػري امألألػػرا فػػي 

  ها امرا اؿ . عا ـ
اأثر عةعرف امرط ب االع عي    مار ألق امحاألثػق اماػي عألػيت اا رمرمألػ  راػ اؿ  -3

االعػػػ ـ راياصػػػ ؿ رسةػػػيت عوألػػػن عيألػػػاا عػػػف اماػػػأثألر راميلػػػؿ مػػػـ ألاػػػف عاػػػرفرا فػػػي 
 امرا اؿ اماروألاألق.

مامألػػق امل اػػق امرثألرػػق  ػػألف عةػػعرف امرطػػ ب االع عػػي رار ألػػق راػػ اؿ ايعػػ ـ  -4
 ت اأثألرات ف عوق ماها امرط ب عوى عاارى اميرا رامعماعك.راياص ؿ سفري 

 :انتىصٍات
ةرررة اليألي ارر را اؿ ايع ـ امرط ألق عف ر ؿ رط ب إع عي عؤثر مرفك  -1

 ارمق امحص  ق امهااألق اميراألق رامعماعلألق ام ا امرط   ت االع عألق امرافاة.
ـ راياصػ ؿ  عػ  أللػيي اف اااثعر  ها امرا اؿ امار ألػ ت امحاألثػق فػي حرػؿ االعػ  -2

 عف ارر   راأثألر    امااروي ار امر رمي .
اف امال عؿ عك امرااػك امماألػا مػارر راػ اؿ االعػ ـ امل معألػق ألاطوػب اارػ ه عراػؼ  -3

عاػػػػرايف ي ألػػػػاعرا إمػػػػى اي مػػػػ ؽ راي لػػػػياؿ اماػػػػ ـ ع اػػػػ  سر امػػػػهر  ف اما عػػػػؿ فػػػػي 
رط ألػق رارعألػق اال عػؿ رط   اا  رسا مأل ا   ؿ ام حث عػف  رألػق ثر فألػن رحةػ رألق 

  ثرق عك  ها امرااك .

ةػػرررة اليألػػي ارر عؤااػػ ت اما اػػاق ايماع عألػػق عثػػؿ امعاراػػق را اػػرة ر ألر ػػ   -4
ماي احا  ااؿ ع  عف اماأثألرات اماو ألق امعارالق مرا اؿ االع ـ امر رمألػق عوػى 

 امعماعك ر ر صق ام ائ امماألا .
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 :اخلامتة
 ألامػػػػ ري امحػػػػارا امررعألػػػػق موػػػػارؿ ع ػػػػر إها اػػػػ ف امرطػػػػ ب االع عػػػػي امرػػػػاألـ ي

امراػػ اؿ االع عألػػق اماروألاألػػق امعلررفػػق فػػ ف امراػػألوق اماا رمرمألػػق امحاألثػػق اػػا اعاػػات  ػػن 
إمػى رػػ رج سر ع ػر امحػػارا امررعألػق مااػػاؿ ظػػ  رة املصػر امماألػػا رمااػرط  ا األػػ  اػػأل اة 

 ، ػػ  امعػػراطفامارمػػق امرط ألػػق فػػي عمػػ ؿ احااػػ ر رامػػاحاـ  عصػػ ار امعلورعػػ ت اماػػي ألاور 
ها ا  ػػت ا ااة سر امراػػألوق االع عألػػق ي احػػاا امعةػػعرف رامراػػألوق س عألػػق   ممػػق علػػ   را 
فعػػف رػػ ؿ ا اػػ مألب امي ألػػق امحاألثػػق   مصػػأل  ق راالرػػراج رامحػػهؼ راالةػػ فق راما عػػب 
  معلورع ت ف ف عة عألف امرط ب االع عػي اػا الرةػت إمػى اماحرألػؼ امعالعػا امػه  

اػػن سر عػػف ألعوػػؾ سر ألاػػألطر عوػػى  ػػها امراػػ اؿ سف ألحرػػؽ عصػػ محن ألاػػلى امرػػ اعألف ررا
امهااألػػػػق سر سف ألارػػػػه امعةػػػػعرف امطػػػػ  ك امثرػػػػ في رامياػػػػر  مػػػػن اعصػػػػار موعلورعػػػػ ت سر 
اعاألطر عوى ااق اماا رمرمألػ  امحاألثػق مػها  ػرى إف راػ اؿ االعػ ـ اممر ألػق ععرعػ   فػي 

محأل ة امط أللألق راملعؿ   ماا ا رط   اا  االع عألق اا ا اع رس امالاألـ عوى اميةألوق را
رعثػػ  رة امػػه  ألعألػػي امحألػػ ة فػػي املاألػػا عػػف ارؿ املػػ مـ  أل عػػ  اراػػي عوػػى سر ػػ ر اماػػرارث 
رايةطرا  ت امرطألػرة فػي  ػها ام وػااف ري ألاػ ا أل اػاارألا  اػرى إر ػ ر امعػ ؿ راممػ س 

 اػرا ماارف عرةػرع   راألاػأل   ماػ  اعػ  إف ح مػق عػف اي اػراب امثرػ في امحةػ ر  ألمػر  
رااااػػػػ عن ع معألػػػػ   عوػػػػى  حػػػػر  ألػػػػر عااػػػػ فئ مألمػػػػار عاػػػػررع    اػػػػأثألرات امرػػػػرا اماأل اػػػػألق 
رايااصػػ األق راملاػػارألق مورػػرى امعاألع ػػق عوػػى عاػػ رات عةػػ عألف  ػػها امار ألػػق فألعػػ  امػػا 
اال ااعألق اميارألق رامثر فألػق امرط ألػق رامررعألػق  ياػا  إياء ح مػق ا لألػق امثر فػق ا ػار   ميلػؿ 

عف امراػك امػرط ي العػؿ عوػى إعػ اة ااػاألؿ امارألػق امحةػ رألق امثر فألػق ر رمألق ر رأل ق 
ايماع عألػػػق عػػػف ماألػػػا مولاألػػػا عػػػف امعماعلػػػ ت راماػػػلرب عوػػػى ساػػػس رةػػػرا ط ماألػػػاة 
سفري ػػ  امرااػػك امػػارمي امػػه  ا وػػرر فػػي  ا ألػػق امرػػرف املاػػرألف رامػػه  ألاػػألر إمػػى عيألػػا عػػف 

 اميرةى رامارا  في عألااف امل ا ت امارمألق.
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 :يشاهلىا
                                                      

 .  ب رطب ،1986 ، ألررت ،اار امعارؽ ،2ط ،ا عرس امع ما (1)
 .55ص ،   ت ، ألررت ،اار املوـ موع ألألف ،ا عرس امعررا ،ع  ر  لو اي (2)
 ،اار امطوأللػق ،ارااػق احوألوألػق  راألػق -امرط ب املر ػي امعل صػر ،ا. عحعا ع  ا امم  ر  (3)

 .8ص ،1982 ،ررت أل
 ػ   ،امػاار ام ألةػ ء ،امعراػي امثرػ في ،ارمعػق اػ مـ ألػ ارت ،حيرأل ت امعلرفػق ،عاألؿ فرار (4)

 .34ص ،ت
 ،ارفاػػػ ف اػػػرارررؼ، امومػػػق را اب فػػػي امومػػػق رامرطػػػ ب ا ا ػػػي، ارمعػػػق اػػػلألا اممػػػ  عي (5)

 .48، ص 1993 ألررت  ،امعراي امثر في
 .8ـ.س.، ص ،ا. عحعا ع  ا امم  ر  (6)
 . 8ص  ،امعصار  يان (7)
 . 31ص  ،عاألؿ فرار : عصار ا  ؽ (8)

 . 34امعصار  يان : ص  (9)

 ،2ط ،امطوأللػػػػق اار ، ألػػػػررت  امعل صػػػػر املر ػػػػي امرطػػػػ ب:  اممػػػػ  ر  ع  ػػػػا عحعػػػػا.ا (10)
 .128ص ،1985

 امرطػر  امعػؤاعر راماط ألؽ، ام ظرألق  ألف املرااي االع عي امرط ب:  اعألاـ حعألا.  ا (11)
 .2ص ،2111- ع ـمه ايرؿ

 ،1985 ام ألةػػػػػ ء، امػػػػاار امعل صػػػػرة، ا ا ألػػػػق امعصػػػػػطوح ت علمػػػػـ: عوػػػػرش اػػػػلا. ا (12)
 .83ص

 . 83ص  ،امعصار  يان (13)
 . 5ص ،عصار ا  ؽ : اعألاـ حعألا. ا (14)
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اارة االع عػػي امرطػػ ب:  حعػػرا راا  موألػػؿ (15)  اااػػرراا راػػ مق ،امارمألػػق اماأل اػػألق ا يعػػق را 
 ،2111 عػػػػ ـ ايعػػػػ ـ ااػػػػـ ،ايااب اوألػػػػق–  مػػػػااا م علػػػػق ىامػػػػ اػػػػاعت( ع اػػػػررة  ألػػػػر)

 .25ص
 راػػػ مق – املرااألػػػق االاػػػ عألق امصػػح فق فػػػي االع عػػػي امرطػػ ب – حاػػػف حعػػػرا عحعػػا (16)

 .36ص،2114،االع ـ اوألق –  مااا – ع اررة  ألر ع مااألر

  مقراػػ ،املػػراؽ ةػػا امعرمػػن  االاػػرااألوي امػػاع اي امرطػػ ب:  املػػ  ي   اػػـ ر مػػا اررى (17)
 . 61 ص ،(1994 االع ـ ااـ ،اآلااب اوألق – مااا (ع اررة  ألر) ع مااألر

 ،اػػػ عر اار ، مػػػااا ،اممعػػػ  ألر  اياصػػػ ؿ ععوألػػػق فػػػي امومػػػق: اماألاػػػي  لعػػػ ف  ػػػ ا . ا (18)
 .7ص ،1997

 عموػػػػق ،ع امألػػػػق عر ر ػػػػق – اآلرػػػػر امػػػػى امعرمػػػػن املر ػػػػي االعػػػػ ـ:  رةػػػػرر ساألػػػػب. ا (19)
 .62ص ،2112(   21)املاا ،املر ألق االهاع ت

 . 45ص  ،عصار ا  ؽ:  حعرا راا  موألؿ (20)

( 2) املػػػاا – املر ألػػػق االهاعػػػ ت عموػػػق ،راآلرػػػررف املر ػػػي االعػػػ ـ:  طػػػ ؿ عحعػػػا.ا (21)
 .37ص ،2112ما ق

اػػرف ع ا  راألػػا، سصػػرات عالػػااة رعػػ مـ راحػػا، اررألػػر اموم ػػق امارمألػػق معاػػا ت االعػػ ـ،  (22)
 .5، ص1983ياار،امم ،اماراق امرط ألق موط  عق

 .32ص ،391994عموق االهاع ت املر ألق، ااح ا إهاع ت امارؿ املر ألق، ار س، املاا (23)
اػػػػػػػػػػرمي ياػػػػػػػػػػرش، امرألػػػػػػػػػػػب امل مـ،ارمعػػػػػػػػػػق روألػػػػػػػػػػؿ اويػػػػػػػػػػػت، اار املػػػػػػػػػػ مـ امث مػػػػػػػػػػػث،  (24)

 .7،ص1992امر  را
اار امحرألػػػػػق موط  عػػػػػق،  ،ارمعػػػػػق   صػػػػػر اماػػػػػلارف ،عألاػػػػػألؿ ارمػػػػػرف، احػػػػػهررا االعػػػػػ ـ (25)

 .21،ص1994 مااا،
عألاػػألؿ ع ثػػ ف، اياصػػ ؿ االاوألعػػي سر ااصػػ ؿ اممػػرار، عػػف  حػػرث  ػػارة امارألػػق امثر فألػػق  (26)

 .12،ص1991رامرط ألق راا رمرمأل  اياص ؿ،امر  رة، اارألف ارؿ،
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عموػػق امر فوػػق، امععواػػق  ،ا.عحاػػف رةػػألر، ار ألػػق اياصػػ يت اميةػػ األق رسث ر ػػ  امثر فألػػق (27)
 .36،ص1994،، حيألرافاملر ألق امالراألق، املاا ا رؿ

 .37ـ.س، ص ،ا. عحاف رةألر (28)
 . 38ـ. س، ص (29)
اػا ياا  امرألعألػق، عموػق اةػ أل  عر ألػق،  (30) ا.عحاف امعرار ،اا رمرمأل  را اؿ اياصػ ؿ را 

 .86،ص1982ا  ط  ،24 ألررت، املاا

 .118امعصار  يان، ص (31)
ي عاػػػػي، اممعلألػػػػق فػػػػارألار عػػػػ رألر،  ظػػػػرة فػػػػي عاػػػػار ؿ ام اػػػػرألق، ارمعػػػػق ا.عحعػػػػرا عوػػػػ (32)

 .232،ص1991 ،امعصرألق م ار امعلرفق رامثر فق، امر  رة

ا. حاػػف ععػػ ا عاػػ ر  ر ا. مألوػػى حاػػألف اماػػألا، اياصػػ ؿ ر ظرأل اػػن امعل صػػرة، امػػاار  (33)
 .361، ص1998امعصرألق امو    ألق، امر  رة، 

 .363س، ـ. (34)

عػػػػػػ مـ امااػػػػػػب، ، 3ا.عحعػػػػػػا ع ػػػػػػا امحعألػػػػػػا،  ظرألػػػػػػ ت االعػػػػػػ ـ راام  ػػػػػػ ت اماػػػػػػأثألر،ط (35)
 .85،ص2114امر  رة،

 .398ا. حاف عع ا عا ر ، ـ.س، ص (36)
 ،ا. اػػػػػػػػػػػرياف امروأل ػػػػػػػػػػػي، اياصػػػػػػػػػػػ ؿ رراػػػػػػػػػػػ اون ر ظرأل اػػػػػػػػػػػن، اار امياػػػػػػػػػػػر امعل صػػػػػػػػػػػػر (37)

 .26،ص2116امر  رة،

 .398ا. حاف عع ا عا ر ، ـ.س، ص (38)

 . 314ا.عحعا ع ا امحعألا، ـ.س، (39)
 . 41ا. حاف عع ا عا ر ،ـ.س،ص (40)
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 :انبحث يصادر
 .1986، اار امعارؽ، ألررت،2ا عرس امع ما،ط -1
 ع ألر  لو اي، ا عرس امعررا، اار املوـ موع ألألف،  ألررت،   ت. -2
 .1982ا. عحعا ع  ا امم  ر ، امرط ب املر ي امعل صر، اار امطوأللق،  ألررت  -3
  ػػ  امػػاار ام ألةػػ ء، امعراػػي امثرػػ في، ارمعػػق اػػ مـ ألػػ ارت، عألاػػألؿ فرار،حيرألػػ ت امعلرفػػق، -4

 ت.
ارفاػػػ ف اػػػراررؼ، امومػػػق را اب فػػػي امومػػػق رامرطػػػ ب ا ا ػػػي، ارمعػػػق اػػػلألا اممػػػ  عي،  -5

 .1993امعراي امثر في،  ألررت،
 .1983ارف ع ا راألا، سصرات عالااة رع مـ راحا، اماراق امرط ألق موط  عق، اممياار  -6
 1994. 3عموق االهاع ت املر ألق، ااح ا إهاع ت امارؿ املر ألق، ار س،ع. -7
 .1992ارش، امرألب امل مـ، ارمعق روألؿ اويت، اار امل مـ امث مث، امر  را،ارمي ي -8
عألاػألؿ ارمػػرف، احػهررا االعػػ ـ، ارمعػق   صػػرا اماػلارف، اار امحرألػػق موط  عػق،  مػػااا،  -9

1994. 
عألاػػألؿ ع ثػػ ف، اياصػػ ؿ االاوألعػػي سر ااصػػ ؿ اممػػرار، عػػف  حػػرث  ػػارة امارألػػق امثر فألػػق  -11

 .1991امر  رة، رامرط ألق راا رمرمأل  اياص ؿ،
ا. عحاف رةألر، ار ألق اياص يت امية األق رسث ر ػ  امثر فألػق، عموػق امر فوػق، امععواػق  -11

 .1994، حيألراف،1املر ألق امالراألق،ع

اػػػػا ياا  امرألعػػػػق، عموػػػػق اةػػػػ أل   -12 ا.عحاػػػػف امعراػػػػر ، اا رمرمألػػػػ  راػػػػ اؿ اياصػػػػ ؿ را 
 .1982،ا  ط،24عر ألق،  ألررت،ع

 ؿ ام اػرألق، ارمعػق ا. عحعػرا عوػي عاػي، اممعلألػق فاألررألار عػ رألر،  ظػرة فػي امعاػار -13
 .1991امعصرألق م ار امعلرفق رامثر فق، امر  رة،

ا. حاػف ععػػ ا عاػػ ر  ر ا. مألوػى حاػػألف اماػػألا، اياصػ ؿ ر ظرأل اػػن امعل صػػرة، امػػاار  -14
 .1998امعصرألق امو    ألق، امر  رة،

امااػػػػػب، ، عػػػػػ مـ 3ا.عحعػػػػػا ع ػػػػػا امحعألػػػػػا،  ظرألػػػػػ ت االعػػػػػ ـ راام  ػػػػػ ت اماػػػػػأثألر، ط -15
 .2114امر  رة،

 .2116ا.ارياف امروأل ي، اياص ؿ ررا اون ر ظرأل ان، اار اميار امعل صر، امر  رة، -16
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       ن2009كــــانـون األول  

 ن

 الخـطــاب اإلعـالمــي
 في ظل تحدي العولمة 

 
 

                                                                                                                                       

 امعػػػػؤاعر راماط ألػػػػؽ، ام ظرألػػػػق  ػػػػألف املرااػػػػي االع عػػػػي امرطػػػػ ب:  اعألاػػػػـ حعألػػػػا.  ا -17
 .2111- مهع ـ ايرؿ امرطر 

 .1985 ،ام ألة ء اماار ،امعل صرة ا ا ألق امعصطوح ت علمـ:  عورش الا. ا -18
اارة االع عي امرط ب:  حعرا راا  موألؿ -19  اااػرراا راػ مق ،امارمألػق اماأل اػألق ا يعق را 

 . 2111 ع ـ االع ـ ااـ ايااب اوألق  مااا م علق امى ااعت( ع اررة  ألر)

 راػػ مق – املرااألػػق االاػػ عألق امصػػح فق فػػي االع عػػي امرطػػ ب:  حاػػف حعػػرا عحعػػا -21
 . 2114،االع ـ وألقا –  مااا – ع اررة  ألر ع مااألر

 راػػ مق املػػراؽ، ةػا امعرمػػن  االاػرااألوي امػػاع اي امرطػػ ب:  املػ  ي   اػػـ ر مػا اررى -21
 ( .1994 االع ـ ااـ ،اآلااب اوألق – مااا (ع اررة  ألر) ع مااألر

 ،اػػ عر اار ، مػػااا ،اممعػػ  ألر  اياصػػ ؿ ععوألػػق فػػي امومػػق: اماألاػػي  لعػػ ف  ػػ ا . ا -22
1997 . 

 عموػػػق ،ع امألػػػق عر ر ػػػق – اآلرػػػر امػػػى امعرمػػػن املر ػػػي ـاالعػػػ :  رةػػػرر ساألػػػب. ا -23
 . 2112( 21)املاا ،املر ألق االهاع ت

( 2) املػػػاا – املر ألػػػق االهاعػػػ ت عموػػػق ،راآلرػػػررف املر ػػػي االعػػػ ـ:  طػػػ ؿ عحعػػػا.ا -24
 . 2112ما ق
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 اندعايج يفيٌيًا ًتعزيفًا ًأسهٌةا 
غزث  حزةيا األخريث عهى خالل دراسج حتهيهيج عن اندعايج)اإلسزائيهيج(

 (2009-2008نعاو )
                                  جمـــــال عســـــكر م ـــــ  م.

                                                            ياســـــين ســـــ  موســـــى   م.  ن

 ن

                             ن اإلعالمداب / قسم كلية اآل
 اإلعالمكلية اآلداب / قسم   ن

 
إذا كػػ ف اراػػااع اري  يػػص دػػإ ااػػ وـ إااواي إأػػإك راػػث ف أإ أك ػػا   ػػ  
 كػػإف دػػوؼ كػػؿ طػػاؼ ثػػف امطػػااؼ ا طػػ ـ ازرػػا كت ػػ إ أإ ه ب ػػ إ اػػا كـ إااواػػ   ػػ ااو  

ااا ػ  إذا كػ ف دػذا دػإ ارراػـ إثػف  ػـ  ثكإػ  إف  إلػص اراػااع  ثػ     قػؽ أدواهػ  إار
ثفلإـ اراااع اري  يص ه ف اراااع امعالثػص ارػوع بص دػإ ا ػو إ ػك ؿ ذرػؾ اراػااع 

هلػإ  ،إاهي وه  اك   ه معالـ دإ ا ػو ارإ ػواي اراػص  اكػإف ثإلػ  إظػ ـ إواا  اراػااع  
عػالـ دػإ أوا  ي  ي ة ثف أوإاي ار اكة اري  ي ة رتق بو أإ را إع ارقػااا اري  يػص إام

رػػط دهػػـإ أإؿ رػػط وهػػ ع أر ػػا إأػػو أاػػ ي ارا ػػاؾ امعالثػػص ا ػػو راػػ بص ارػػوإؿ 
ارثع اػػػػا  إا   ػػػػا ثلػػػػـ هػػػػص إظ بفلػػػػ  ادااػػػػ ر ة، إهػػػػص ظػػػػؿ اراقػػػػوـ ارعتثػػػػص إاراقإػػػػص 
ارثااػػ اع إ عػػو ا ػػعغ ارثا  ػػااي اروإر ػػة إاعق ػػواال  اعػػووي إظػػ بؼ امعػػالـ إثل ثػػ  

معػػػالـ إإيػػػ بت  رتاع  ػػػا عػػػف اؤ الػػػ     ػػػ  أاػػػ  ي اري  يػػػة ا اثػػػص ا ػػػي ثظتػػػة ا
إرططل  إدكذا أا ي ارا اؾ امعالثص إاروع بص أوا  ثلثػة هػص إواا  ار ػاغ ارإفيػ ة 
إاراػػااع ي اري  يػػ ة إإيػػ تة هع رػػة هػػص ا ػػك ؿ ااه دػػ ي ارػػاأم ارعػػ ـ  ثػػ   إيػػهـ ثػػع 

ي أدواؼ ا إع ارقااا اري  يص إ    إ  دذا إهػص  ػاغ إيػااب ؿ ازر ػا  عتػ  اػ   ك إػ
 :( ث    3أي ر  ل  اروع ب ة  اا ثف )

 .ثإ   ا و  عف اروع  ة ثفلإث  إاعا ف  إأيتإ   :األًلادلتحث 
 .ه ا و  عف اروع  ة ارال إإ ة ثاا تل  إأي ر  ل  إإي بتل  :إيا انتحث انثاني
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اراص اياروثال  اروع  ة )اميااب ت ة( هػص  ه اطاؽ إر  ازي ر غ :إيا انتحث انثانث
 .زر ا  عت  ا     م  هة إر  ارإا بج اراص  اإاؿ إر ل  ار    ا ل  ا

 :أىًيج انتحث
هػػص عػػ رـ ثعقػػو كعػػ رـ ار ػػإـ د  ثكػػف إواا  اراػػااع  هلػػإو هاو ػػة أإ ه ب ػػة رػػذا 
ه ف عثت ة امواا  ااطتغ ارثإاهلة   رعو و ثف ارإ واي اراص اإاػلا هث عػ  هػص إظػ ـ 

أة اف عؿ إااا ط ثيػاثا إ ث ػؿ امعػالـ إ ػوك إواا  اراااع إارعالأة   ف دذه دص عال
 اتؾ ارإ واي اراص  اكإف ثإل  إظ ـ إواا  اراااع.

إ ث ػػؿ ارا ػػاؾ ارػػوع بص ثقوثػػة مواا  اراػػااع إأإػػة د ػػ  ارث ػػواف ارػػذم يػػإؼ 
 اع ف عت  ا إع ارقػااا إف  ا ػاؾ ه ػ  هػص إعػواو  رث ػواف اراػااع ثإطتقػ  ثػف  ق قػة 

زإؿ إدكػذا  ػالـ  ارا ػاؾ امعالثػص عثت ػة إواا  اراػااع إف امعالـ دإ رط ارلهـإ ا
ادإاق ؿ إر  هص عالأة ا ع ة إااا ط ذاي اإي ؽ عت  ثياإك ارفكا إامواا  إازدواؼ إ 

، أإ ه ػؿ هػ ف امعػالـ  ػؤوم ارطػا إظ بفػ  إدػإ ارارف ػؼ ثػف ثإأؼ هو و  عػو إهػ  
 ي ة اراص ك إي أ بثة   ف  و  ارف ؿ أإ ارا رـ ثف أإ  ارإه   إرالؿ ارثإاهلة اري 

 ث س إ)إيااب ؿ(     اأههي رااؿ ذاإال    رعوإاف )اميااب تص( عتػ  أطػ ع اػ   
إرػػالؿ اتػػؾ ارثإاهلػػة وااي عهػػالي اروع  ػػة )اميػػااب ت ة( إ  ػػكؿ ثاػػإا م ثػػع رطػػط 
ارقاػػػػ ؿ ثيػػػػاروثة ك هػػػػة ازيػػػػ ر غ ازرالأ ػػػػة إا ػػػػا ازرالأ ػػػػة را ق ػػػػؽ أدػػػػواهل  ا ػػػػا 

 ػ هة إرػ  إ ػع ك هػة إيػ بؿ ادااػ ؿ ارهثػ د ا إأرػا ثػ  اإاػؿ إر ػة ارث ػاإعة   م
امإي ف ثف اراااع اركااإإص هص روثال  إ أاص ار    دػذا ر إ ػي ازيػ ر غ إارطػاؽ 

اميػػااب ت ة( رػػالؿ عػػوإاإل  ارعيػػكام عتػػ  أطػػ ع )إازوإاي اراػػص ايػػاروثال  اروع  ػػة 
 ا  ...

 :يشكهج انتحث
عػالـ إارعثػؿ ارعيػكام دػص ازاكػ ف اراب يػ ة اراػص اعو اري  ية إادأاا و إام

ا اي  اغ ا   إثها  ال  إاطإااال  إارذم  عإص اهػ ؿ امعػالـ دػإ واايػة اره إػغ 
امعالثص   عا  اه ا و اتؾ ازعثو  إارث واف ازك ػا إ ػإ  إ إاث ػ اإ هػص اتػؾ ارثإاهلػة 
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ثػػػص إارػػػوع بص ارػػػذم إازوا  ازك ػػا رطػػػإا  ثػػػف أوإاالػػ  إذرػػػؾ ارااػػػوم رتاػػااع امعال
 ع ا إي بؿ امعالـ... (ث ايا  )إيااب ؿ

 :أىداف انتحث
 -يسعى البحث باإلجابة عن األسئلة التالية:

 إي بؿ اداا ؿ رروثة أدواهل  اري  ي ة؟ (إيااب ؿ)ك ؼ هإوي  -1
 اميااب ت ة( إ إ ء ار اغ؟)ث  دص اراكا ك ي إازي ر غ اراص اياروثال  اروع  ة  -2

 ة )اميااب ت ة( هص ا ق ؽ أدواهل ؟دؿ إه ي اروع   -3

 :تحثنحدًد ا
اميػااب ت ة( هػص ار ػاغ اراػص  ػإي عتػ  )ثإ إع ار    دإ أيػ ر غ اروع  ػة 

 .(17/1/2009إر   ة   17/12/2008أط ع ا   رتفاا  ثف )
 ادلتحث األًل

 جـــــايــــدعــان
 يفيٌو اندعايج:

رع ـ كأوا  ثف أوإاي اراااع اروع  ة كعثت ة ثإظثة دوهل  اراأ  ا عت  اراأم ا
رـ اظلا إد هص أإابؿ ارقػاف  (1)اري  يص  افة ع ثة إاري  ية ارر اه ة  افة ر اة

ارع ػػا ف إذرػػؾ  عػػو إف اأااإػػي ار ػػاغ ارعتث ػػة ازإرػػ   ا ػػإؿ اروع  ػػة ثػػف ثهػػاو هػػف 
إأػو اكإإػي ا عػ إ راكػإف ثهػ ؿ  (2)إاه اغ إر  عتـ ذم أإاعو  قإـ عت  أيس ثواإية

ارثالبـ رل  إدإ ثه ؿ ارهثلإا هاإهاي رل  إثك إ  ي اياعث ؿ اراقإ ػ ي ار و  ػة ارعثؿ 
إادااػ ؿ إاروع  ػػة كإ ػ ط  لػػوؼ إرػ  ث  إرػػة اراػأ  ا هػػص امهػااو إارهثػػ د ا إاريػػ طا  
عتػػػػ  يػػػػتإكلـ إذرػػػػؾ هػػػػص ثهاثػػػػع ثعػػػػ ف إ ثػػػػ ف ثعػػػػ ف إدػػػػوؼ  ثعػػػػ ف إأػػػػو أظلػػػػاي 

ـ اروع ب ػة اركت ػة ارػذم  فاػاض اراػ اإ  ارثث اي ي اروع ب ػة رػالؿ ارقػاف ارع ػا ف ثفلػإ 
   ف اراثإ .
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  م ػػ هة إرػػ  ا ػػا ار ػػإا  ار ت ػػف ة هػػص اإيػػ   أاػػ  ي اروع  ػػة ظػػ دا  اإا ػػا  
عإػوث  أإ ػ   1623. إ عإو أاػؿ اروع  ػة إرػ  ارعاػإا ارإيػط  عػ ـ (3)هص ارع رـ كت 

 .(congregation-OF-PROPAGNDAار     اا أف ار  ثف إواا    يـ )
ص اعإػػ    رثلػػ ـ ارر اه ػػة رتكإ يػػة ارك  إر ك ػػة أم ارا  ػػ ا ثػػ  إااء ار  ػػ ا إاراػػ

( إثعإػػ ه اراإ ػػبة إاراإث ػػة إثفلإثػػ  PROPAGATEإدػػذه اركتثػػة ث ػػاقة ثػػف ارفعػػؿ )
 إ ا اآلااء إارع واي إإقتل  ثف  رص إر  أرا إثف ه ؿ إر  أرا ....

ة إاراتفػػي دػػذه إاااإ ػػي إهلػػ ي إظػػا ار ػػ    ف عإػػو ا و ػػودـ رثفلػػـإ اروع  ػػ
ارثفػػػ د ـ إهقػػػ إ رإهلػػػ ي إظػػػادـ إأاابلػػػـ إااه دػػػ الـ إطا قػػػة ثث ايػػػالـ رتوع  ػػػة إإهقػػػ  
رط  عة ارظاإؼ اري  ي ة إادأاا و ة إادهاث ع ة إارعيكا ة رت  بة اراص اثػ اس ه لػ  

 .(4)إرتعاا ارذم اعكي  رتإاإؿ ار  ارلوؼ  أأؿ إأي ثثكف
 :تعزيف اندعايج

اراعا فػػ ي إاراػػص د ثكػػف إف إ اػػ ل   إ ػػف أإ ا اإػػ  ثػػف  رقػػو إاو ارك  ػػا ثػػف
ار ػػػ    ف هقػػػو إهػػػوإ  أإلػػػ  اإطػػػإم عتػػػ  ك هػػػة أإػػػإاع ارػػػوع   ي اري  يػػػ ة إادأااػػػ و ة 

 -إادهاث ع ة إإاوي اعا ف ي ثف عو  إ  ف ار عض ثإل  إدص :
 عاهلػػػػ  أإلػػػػ  ايػػػػارواـ ثقاػػػػإو  :  بددددال يددددلن  )الددددر تلن النيسددددانع ا جت دددداعع -1

رتاثإ  عف طا ؽ ام   ء إاراي بؿ ارإفي ة ارثث  تة  اثص إرػ  ا   ػا إا يػ ا  إثرطط
إأػػو  ،اآلااء إام ػػك ؿ إارقػػ ـ إاداه دػػ ي إثػػف  ػػـ ارق ػػ ـ  عثػػؿ هػػص اداهػػ ه ارثػػو ا رػػ 

اكػػػإف عتإ ػػػة إا ػػػ ة أإ يػػػا ة ثكاإثػػػة إا ػػػو   ػػػثف إطػػػ ا ثػػػف ار  بػػػة ادهاث ع ػػػة 
 .(5)إار ق ه ة اراص د اإهي  وإإل 

ارث اكيػػػػ إف ه فيػػػػاإف اروع  ػػػػة عتػػػػ  أإلػػػػ  اعتػػػػ ـ رهث عػػػػ ي ثإاقػػػػ   ثػػػػف  إثػػػػ 
ارهثلإا اياع ف  أيػ ر غ عقالإ ػة إالػوؼ رتاػأ  ا عتػ  ارػإعص إهعػؿ امهػااو  ايػثإف 

 .(6) يتإؾ ي  يص  ايـ   رعإؼ
إدإ   عاهل  اروكاإا ع و ارقػ وا  ػ اـ  أإلػ  هػف إأإػ ع اآلرػا ف  ػ ف  يػتكإا هػص 

هلػص داعإػص  ،إأ   ك إي ارثف د ـ رتوع  ة (7)ث  ك إإا ر يتكإه  وإإ     الـ يتإك إ ثع إ 
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يإك  ق قة إا و  دص ر إع امإي ف ارثع اػا رتل ثإػة  ارك ثتػة  راػفإاي ارقػإ  هػص 
 –ارثهاثػػػع يػػػإاء ك إػػػي دػػػذه اراػػػفإاي ي  يػػػ ة أإ اأااػػػ و ة أإ عيػػػكا ة  أإ هكا ػػػة 

ؿ اروع  ػة ا   ػا ثإاأػؼ امهػااو و إ ة إا ا و إ ة إكؿ دذه ارافإاي ايالوؼ ثف رػال
إارهث عػػػػ ي أإ اراػػػػأ  ا ه لػػػػ  إعتػػػػ  إ ػػػػإ  اػػػػإر  ا ق ػػػػؽ ازدػػػػواؼ أإ ثاػػػػ ري دػػػػذه 
اراػػػفإاي إاف ث  إرػػػة  ػػػ ط دػػػذه ارثإاأػػػؼ اارػػػذ إ ػػػك د رف ػػػ  أإ ظػػػ دا  أف اراطػػػإا 
اريػػػا ع رإيػػػػ بؿ ادااػػػ ؿ ارهث د ا ػػػػة هػػػػص ارثهاثػػػع ارثع اػػػػا اإهػػػغ إف  ػػػػاـ افيػػػػ ا 

عثػػػؿ ي  يػػػص زات  ػػػة ارهثػػػ د ا إهػػػص كػػػؿ ازثػػػ كف إذا ثػػػ  أا ػػػو  إا ا ػػػا أم  ػػػو  أإ
كيػػػغ اأ  ػػػو اتػػػؾ ارهثػػػ د ا إ ػػػث ف ثإاهقالػػػ  عت ػػػ  دف أر ػػػ ا دػػػذا ار ػػػو  ياإا ػػػا 
إعإاأ ػػ  يػػاكإف رلػػ  يػػعة اإا ػػ ا امر ػػ ا إيػػاعة اإاق رلػػ  أ  ػػ  إدػػذا أوك إرػػ  إرفػػ ء 

ا ا  اري  ية رتقتة هقػط  ارط  ع ارهث د ام عت  ارعثؿ اري  يص     رـ  عو ك ه  إ أف
إدكػػػذا أ ػػػ   ارا ػػػاؾ ارػػػوع بص  (8)أإ إف  ػػػاـ إأااادػػػ  ثػػػف أ ػػػؿ اتػػػؾ ارقتػػػة أ ػػػؿ اإف ػػػذد 

إامعالثص  ق قة إا  ة هص إط ؽ ارعالأػ ي اروإر ػة أ ػا ارثا  ػااي اراػص طػاأي عتػ  
را بص ارثهاثع ارثع اا ثث ت   ط   ف ام ع و ام و إرإه ة إاإل ػ ا ار ػإاه   ػ ف 

ثعػػ ي اري  يػػ ة إيػػ طا  ارإػػإا ص ارهث د ا ػػة عتػػ  اريػػتإؾ اري  يػػص  ػػـ اراطػػإا ارثها
ارل بؿ هص اكإإرإه   أوإاي اداا ؿ ارذم أ و إر  إف  كإف اداا ؿ اروع بص إار اغ 

 .(9)ارإفي ة إ وك أوإاي اإف ذ اري  ية ارر اه ة زم وإرة
 ع ػا عػف أإاعػو  إثإذ ار اغ ارع رث ة ار  إ ػة أاػ ي اراػااع ارػوع بص إا ػ  إ 

إا ػػ ة ثػػف   ػػ  اراع ثػػؿ إرػػـ اعػػو كتثػػة امعػػالـ افلػػـ عتػػ  أإلػػ  ثهػػاو أوإاي رإقػػؿ 
ارثعتإثػػ ي ارهث د ا ػػة إإثػػ  دػػص ا ػػثؿ كػػؿ ثػػ  رػػ  ثػػف اػػتة   راع ثػػؿ ارإفيػػص إعت ػػ  
اػػ ا ارا ػػاؾ ارػػوع بص إامعالثػػص عتثػػ إ أ بثػػ   ذااػػ   ثتػػؾ أإاعػػوه إأدع  ػػ   ػػؿ إ ثتػػؾ 

اث ػػ   ا عػػ إ رإثػػإذ  اراع ثػػؿ ارإفيػػص إ ثكػػف ا و ػػوا أا عػػة أدػػواؼ هتيػػفا  ارثيػػاقتة إارث
 -:(10) يع  إر   ارا اؾ امعالثص إاروع بص را ق قل  إدص

 دإ أوا  رإقؿ ارثف د ـ إ اع ارثواك ي. -1
 دإ أوا  را إ   ازهك ا إرتؽ ار ت تة إاوع ـ عوـ ار قة هص ارق  و .  -2

 دإ أوا   را ط ـ ار قة هص ارذاي ارقإث ة.  -3
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 دإ أوا  ررتؽ اطتع ي ط ق   اقإو إر  ا قق ي هص ارهيو ارقإثص.  -4

إهص  إء ذرؾ ه ف ارا ػاؾ امعالثػص هػص إطػ ا اراػااع ارػوع بص  لػوؼ إرػ  
رتؽ ارقإ عة ارثإطق ة هص اروارؿ إارر ا   وعإ  أإ أ  ة أإ ا ث  ثع إ  إثف  ػـ هلػإ 

ارافاأػػػػة  ػػػ ف دػػػػذه ار ػػػػاغ ارإفيػػػ ة   ػػػػ  اكػػػإف -اروع  ػػػة-  ا ػػػف ثفػػػ د ـ امعػػػػالـ  
 ارثف د ـ ار ال ة     ثيا  تة دف اروع  ة  إار اغ ارإفي ة ااـ ثف رالؿ امعالـ.

كث  إف امعالـ إر اة هص أد ث ي  ااؼ ع و   أإ  إعالـ ا ا ث   و هلإ 
 رػاتط هػػص دػػذه ار  رػة ثػػع اروع  ػػة إ اػ ي اراث  ػػ    إلثػػ  اػع  إ هػػ معالـ  يػػع  إرػػ  

و    إثػػػػ  ايػػػػع  اروع  ػػػػة إرػػػػ  اراػػػػأ  ا هػػػػص أااء امهػػػػااو إيػػػػتإكلـ اقػػػػو ـ ار ق قػػػػة ارثهػػػػا 
ع و  ا  اال  هص أإأػ ي از ثػ ي ا قػؽ ازدػواؼ إفيػل   ه درا  ا ارثعاثو رإلر  ا إار

 .(11)اراص  يع  اهؿ اروع  ة إر  ا ق قل 
 -أنٌاع اندعايج:

إف اكا ػػػ ؼ ار  هػػػػة إرػػػ  ارثعتإثػػػػ ي عػػػف ارعػػػػ رـ كػػػ ف أإؿ أػػػػ إإف ايػػػػارتص 
اها   ػة عػف ارا ع ػة ارإػ س زإربػؾ ارػذ ف  إاهػإف إ إ ػاإف امر ػ ا ار ػاإا ة   اإا 

 رلـ.
إأػػػػو اػػػػوا إوااؾ دػػػػذا ارقػػػػ إإف ثقوثػػػػة أإر ػػػػة ثإ ػػػػإع ة مإ ػػػػ ء ثػػػػإلج ارعثػػػػؿ 

إاروع  ػػػة اراػػػص اهاػػػ  ي طا قػػػ إ طػػػإ ال ثػػػف اطػػػإا إ ػػػك رل   (12)ارثعػػػاإؼ   يػػػـ اروع  ػػػة
 إ رثلػػػ ـ اراػػػااع ارط قػػػص إاري  يػػػص ارثفعثػػػة  ث ػػػ ث ف ثراتفػػػة إثاإ أ ػػػة أ   إػػػ  ا عػػػ

 -إارفكام ه ثكف اقي ثل  إهق  راتؾ ادعا  ااي إر  عو  أإإاع دص :
 -لفقًا لطبيعة ال صرن تنقسم الرعاية إلى: -1
ــا : - ــج انتيء إدػػص اروع  ػػة ارإا ػػ ة إار ػػف هة  ارثك ػػإهة إا ػػا ارثيػػاإا   -اندعاي

كػػػإف ذرػػػؾ هػػػص  ثعإػػػ  أرػػػا دػػػص ع ػػػ ا  عػػػف إ ػػػ ط عتإػػػص ثػػػف اهػػػؿ دػػػوؼ ث ػػػوو إ 
 ارا ؼ إامذاعة إي بؿ اداا ؿ ازراك

إدص اروع  ة اررف ة ارثياإا  إاقاػاغ ثػف ام ػ ع ي ارثهلإرػة  -اندعايج انسٌدا : -
ارثاػػوا إاقػػإـ عػػ و  عتػػ  إ ػػ ط ارثرػػ  ااي إارعثػػالء اريػػا  ف إد اك ػػؼ اروع  ػػة 
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ذرػػؾ هػػص اريػػإواء ثطتقػػ  عػػف ثاػػ واد  ار ق ق ػػة هلػػص اإثػػإ إااإارػػو  طا قػػة يػػا ة إ 
 وارؿ  ااض ارعوإ أإ عت  ثقا ة ثإل  إاعو ثف أيإء أإإاع اروع  ة

إدص اروع  ة ارثقإعػة إارثإهلػة هػص رط  لػ  إعإ اػاد  ارفػص  -اندعايج انزياديج: -
أثػػػإا ا ػػػا اتػػػؾ ارثعتإػػػة إدػػػص اروع  ػػػة اراػػػص د ار ػػػ  ثػػػف إف  قػػػؼ ارإػػػ س عتػػػ  

  ػػة ا ػػا ث   ػػا  إدػػص اأػػإم ثاػػ واد  ار ق ق ػػة إاروع  ػػة اراػػص ثػػف دػػذا ارإػػإع اعػػو وع
 اأ  ا ثف اروع  ة ارث   ا .

 -: 13)لفقًا لل ض لن تنقسم الرعاية إلى -2
إدػص اروع  ػة اراػص الػوؼ إرػ  رتػؽ هعػؿ ي  يػص ثػف رػالؿ  -اندعايج انسياسيج: -

ايػػػارواـ ك هػػػة ارإيػػػ بؿ إازيػػػ ر غ ارثثكإػػػة را ق ػػػؽ دػػػذا ارلػػػوؼ إدكػػػذا إهػػػو وع  ػػػة 
إاروع  ػة  ،غ امعالإص إي تة رتاأ  ا هص ارهثلإاارثذدغ اري  يص اارذ ثف ازيتإ 

اري  ي ة دص أي ي  عثت ة االعغ   رعإاطؼ ايالوؼ ارإاإؿ إر  رتػؽ   رػة ثػف 
 ػػػ دي اراػػػإاا ارفكػػػام إار ػػػ ف ارعػػػ طفص ارػػػذم د ػػػو إاف  ػػػؤوم إرػػػ  ا ػػػإ   ارااػػػ  ع 

ؽ ارثإطقص هلص عثت ة إأإ ع إإ وااإ ثػ   كػإف اػ    إ هػص هث ػع عإ اػاه إعػف طا ػ
 .او ازك ا ثع ا ة إاراأ  ا عت لـاروع  ة اري  ي ة  ثكف اعت ـ امها 

اتعػػغ اروع  ػػة اراه ا ػػة وإااإ   يػػث إ هػػص ار  ػػ   ادأااػػ و ة  -:اندعايــج اناراريــج  -
رت اك ي إارثؤييػ ي إارػوإؿ إامهػااو هػص   رػة ايػا الرل    ر ػكؿ اره ػو هلػص اعاثػو 

الف   ػو إف ر ػااء اروع  ػة إار ػاغ ارإفيػ ة أي ي  عت  ارثل ا  هص طا ؽ ار  ع إامع
ارذإا عف هف اروع  ة اراه ا ة أيتإغ ايا ث ا اداه د ي ارإفي ة ارق بثة إايػا الؿ 

 ارعإاطؼ إارث  عا امإي إ ة.

إدػص وع  ػة اػاا ط  ػ رثهاثع إالػوؼ أيػ س ارثهثػإع وإف  -اندعايج االجاًاعيج: -
إيػ بؿ ادااػ ؿ ارهث د ا ػة اػؤوم  ارا   ة   رفاو إدص ث  إرة رإ ػا هكػا  إايػطة

 .(14)  رهثلإا  أف  ار ؿ  إ ءاإ ي  ي  إ إاأاا و  إ أإ إف  ي دـ هص يتإؾ ث 

إدص اراص اااوؼ اروعإ  أإ ارا  ػ ا إدإػ ؾ ارعو ػو ثػف ازإػإاع  -اندعايج اندينيج : -
 :ازراك رتوع  ة ثإل 
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 اروارت ة إارر اه ة - أ
 اراكا ك ة إامياااا ه ة - غ

 دا ارك ثإة إارظ  - ي

إر  أراه ثف ارايث  ي اراص اراتؼ عت  إطالأل  ارثرااػ ف هػص دػذا ارثهػ ؿ    
إد إف اروع  ة اقيـ إرػ  أيػث ف إ إػ ء ار ػاغ إاقيػـ دإػ  ا عػ إ رث اإادػ  إرػ  ار ػاغ 
ار ق ق ة إدص اراص افاي ه ل  اروإرػة عػف ازإ ػ ع ار ق ق ػة إارػ  ار ػاغ ارث ػتتة 

  -إدص : (15)إاراص إافل   ق قة إإافل  ك ذ ة
 إ يالوؼ ثإل  افا ي إ و  ارعوإ إار و ثف أ  ت ة ثق إثا . -دعايج انافزقج : -1
 إ يالوؼ ثإل  افإ و هكا  ارعوإ أإ أيتإ   . -: اندعايج ادلءادث  -2

 -ًسائم اندعايج :
ااعػػوو إيػػ بؿ اروع  ػػة إار ػػك رل  هعثػػؿ اروع  ػػة دػػإ ارا ػػو  عػػف ارفكػػا  هػػص كػػؿ 

  ف إ ػػك رل  ه رواع ػػة  يػػاروـ هث ػػع ارإيػػ بؿ ارثعاإهػػة ثكػػ ف إذ رػػ س رلػػ   ػػوإو هػػص ا ػػ
 -:(16)هص امعالـ إارإ ا ر   وع  ا  إارإي بؿ دص

 ارثط إع ي عت  اراالؼ أإإاعل  ثف كاغ إإ ااي إا ؼ. -1
ارإيػػ بؿ اراػػإا ة إا ػػثؿ اررطػػغ إامذاعػػ ي إازاػػ إص ثإلػػ  ازاػػ إص اري  يػػ ة  -2

 إارل ر ة.

 اإا ػة إاراػػإا دػص ارإيػ بؿ ازك ػا ايػػاق  دإ اراػإا ارفإاإاااه ػة ك إػي أإ ك ا ك -3
 إه عت ة دف إوااكل   اـ ث   ا  إد   ا   إر  هلو.

 ارثيا  إاراتف  إف إازهالـ اري إث ب ة. -4
 ارقإإاي ارف  ب ة. -5

   كة ارثعتإث ي  اروإر ة إادإااإ ي. -6

إدإػػ ؾ أدث ػػة ك ػػاك هػػص ارا ػػ ا إيػػ تة اروع  ػػة دف دػػوؼ اروع  ػػة دػػإ اراػػأ  ا 
اك ا عػوو ثثكػف ثػف ارهثلػإا رلػذا  اعػ ف عتػ  ثػف  قػـإ   روع  ػة إف  عػاؼ  ثػف هص 

دـ ارذ ف ي إه  إر لـ وع  ا   ا   ياطع إف  ياروـ ارإي تة اراص ا قػؽ رػ  ار ػاض 
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ارثإ ػػإو ثػػف وع  اػػ  إأػػو  تهػػ  ارقػػ بـ   روع  ػػة إرػػ  ايػػارواـ أك ػػا ثػػف إيػػ تة إرت ػػاض 
 إفي .

 -أسانيب اندعايج:
فع رػػػػة  هػػػػغ إف اقػػػػـإ عتػػػػ  عػػػػو  أيػػػػس كػػػػص د اف ػػػػؿ هػػػػص أواء إف اروع  ػػػػة ار

ثلثالػػ  إدػػص إأإػػ ع اآلرػػا ف  إهلػػة إظادػػ  إأإؿ دػػذه ار ػػاإط دػػص إف اقاػػاف اروع  ػػة 
ه روع  ة اراص  ك ؼ كذ ل  ياع ف ث   إااؼ ارإ س عإل  إعت  اروع  ة  (17)  ر ق بؽ

ا إيػػ تة أإ عػػو  إد اإػػ أض إفيػػل  يػػإاء ع ػػا ثراتػػؼ ارإيػػ بؿ هػػص هاػػا  إا ػػو  أإ ع ػػ
 -إي بؿ هص هاااي ثراتفة ه زي ر غ اراص اا عل  اروع  ة دص :

أم ا ػػر ـ إاإه ػػ  ارر ػػا ر رػػوـ إاػػااض  -أســهٌا اناءــاى ًاناشــٌيو : -1
 اروع  ة.

أم أإلػ  اكػاا  ػوإف ثتػؿ ثإ ػإع ال  اراب يػ ة إركػف اراكػااا  -أسهٌا اناكزار : -2
راتفػػػػة هػػػػ ف   ػػػػ ي اراػػػػاؼ  إرػػػػو ار ػػػػها رػػػػذا  هػػػػغ عػػػػاض ارثإ ػػػػإع  أإهػػػػ  ث
 .(18)ارثإ إع إاإإ ع ارعاض دص افة اب ي ة رهث ع أإإاع اروع  ة

إدإ ا و ث  ر ة ثػف اروع  ػة  ثعإػ  أإلػ  ارث  ر ػة هػص ايػارواـ  -أسهٌا اإلثارث : -3
 .(19)اراكا ؾ اروع بص       ا ي هف ام  ا  إارال ج اا  إ هص  و ذاا 

 يػ ة ع ر ػة ذاي طػ  ع عػ طفص  لػوؼ       اع   أهل   اروع  ػة ارهثػ د ا اع بػة  ث 
 إر  إف اارذ ارهث د ا ثإأف إ ثع إ إ إ اء ث كتة ث  .

إدػإ ارإ ػ ط ارػذم  لػوؼ إرػ  إ ػا إر ػ ا إثعتإثػ ي عػف  -أسهٌا اناحزيض : -4
ارإأ بع إام وا  إامعث ؿ ثف ارثإاأؼ ارث وو  اراص اارذد  دػذه ارإيػ تة أإ اتػؾ 

ع ثإأػػػػؼ ثػػػػف دػػػػذه ارإأػػػػ بع إام ػػػػوا  كثػػػػ   لػػػػوؼ إرػػػػ  ا ػػػػك ؿ إار هػػػػ و عالأػػػػة ثػػػػ
 .(20)إامعث ؿ

إ ياروـ راػاؼ اإا ػ ه ارإػ س عػف ارق ػ ة  -أسهٌا حتٌيم األنظار ًاالناتاه : -5
 ارث  ا  إر  ثإ إع هو و  إا م اتؾ ارق  ة.

 .أسهٌا االخاالف ًاناحزيف ًانازييف ًاحلذف -6
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ــان ا  -7 ــعاف ًاالس ــهٌا االساء ي رتاػػأ  ا هػػص إفػػإس امهػػااو إار كإثػػ :  أس
 إاعاثو عت   ارال إإ ة هص إ ا وع  ال   و اروإؿ ارعا  ة.

 ادلتحث انثاني
 اندعايج انصييٌنيج

 إ  ػػص إف اإقػػؿ ارثعتإثػػ ي  ثإ ػػإع ة إ ػػوإف أم ا ػػإ   أإ ا ا ػػؼ دػػذا دػػإ 
ركػػػف إذا كػػػ ف ازثػػػا ا ػػػا ذرػػػؾ هلػػػإ إػػػإع ثػػػف أإػػػإاع اروع  ػػػة إرػػػ س أعالثػػػ ،  ،امعػػػالـ

 ة اروع  ة ارال إإ ة. ا ي دذا ارثعإ  إثف رالؿ ثااهق
  ػػ  إ ػػأي دػػذه ار اكػػة ك اكػػة إ و إرإه ػػة ي  يػػ ة هػػص ارقػػاف ارا يػػع ع ػػا 
إ اػػػ  إأاإػػػ  ار   ػػػا إاك فلػػػ  ثػػػع كػػػؿ ثا تػػػة ثػػػف ارثاا ػػػؿ اراػػػص ثػػػا  لػػػ  ارث ػػػاإع 

ث إ ػػة  1897 ػػ ؿ(  يإ يػػاا عػػ ـ  )اراػػل إإص إك إػػي اروع  ػػة اراػػل إإ ة ثإػػذ ثػػؤاثا
عض إكيػػػغ اأ  ػػػو ار كإثػػػ ي ارثراتفػػػة راطػػػإ ا عتػػػ  ا ػػػط  لػػػإو ارعػػػ رـ   ع ػػػلـ ارػػػ 

اديا ط ف ادياعث ام هص هتيط ف؛ إاروع  ة ارال إإ ة اعو ا و وع بـ أي ي ة  ال   
 .(21) ياإو إر ل  اراااع ارعا ص اميااب تص

 اااع عيكام -1
 و تإث ي ة إ طة -2

 إ  ط اروع  ة ارثإظثة   -3

  اررػػ ص إف اروع  ػػة إف كػػالإ ثػػف دػػذه ازوإاا  كثػػؿ ازرػػا إركػػؿ ثإلػػ  اكا كػػ
ارال إإ ة ار ع رارطػ ط ث ػوو ثػف   ػ  ازدػواؼ إازوإاي  إدػذا ارارطػ ط  يػاإو 
إر  ثإطؽ هكام إا ي  إثااا ط ؛ إف أإ  اروع  ػة اري  يػ ة اراػص ا ػإل  إيػااب ؿ  ػو 

 -:(22)ارع رـ ارعا ص اياإو إر  ثإله   ثاث يكة إثاك ثتة إاكثف  هص ازثإا ارا رص
ارػػػػذم  ثلػػػػو زم إ ػػػػ ط ي  يػػػػص أإ و تإث يػػػػص أإ  -ؽ إارثالبػػػػـ:اراإأ ػػػػي ارػػػػوأ  - أ

 رعوإاف عيكام أإ دهاع ؿ ا ث  ثع إة إ اء أم وإرة أإ هث عة هص ارع رـ.
ثػػػػة اروع  ػػػػة                    ارقػػػػوا  إارر ػػػػا  هػػػػص اإظ ػػػػؼ ثهثإعػػػػة ثػػػػف ارعتػػػػـإ ارثاك ثتػػػػة ررو - غ

 .(إارعيكاما خ ار ق هص إادهاث عص عتـ ارإفس/عتـ ادهاث ع/ارا )
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اروع  ة ارثإهلة إر  ارع رـ ارعا ص  ػعإ   إ كإثػ ي ايػالوؼ اقػإ ض ام ثػ ف  - ي
   رإطف إ  رثؤيي ي إ  ره ش إ أواء اه ؿ اري  ية.

 هػػغ إف إعثػػؿ إإعثػػؿ  يػػاعة ه بقػػة )هػػص ا ػػو ثؤرف اػػ    (ثإػػ   ـ  ػػ  ف) قػػإؿ 
ايػاف أإا إإأعػي  أ ؿ إف  ياف ؽ ارعاغ ثف ي  الـ ه طتعػإا عتػ  إيػ بتإ  اروع ب ػة هػ ذا

 .(23)( أ و لـ اتؾ ارإي بؿ إعاهإا وع ث ال  إأييل  هعإوبذ رف اف وإ  ثي عواي أثا ك 
إاإطالأػػػ  ثػػػف دػػػذه أرإقطػػػ  هقػػػو ثػػػاي اروع  ػػػة اراػػػل إإ ة إثإػػػذ إ ػػػأال   يػػػي 
ثاا ػػؿ   يػػثة ثػػف   ػػ  ارقػػإك اراػػص ااع ثػػؿ ثعلػػ  إار ػػاض أإ ارلػػوؼ اراكا كػػص ركػػؿ 

 -:(24) إ ازاصثا تة ثف ارثاا ؿ عت  ارإ
إاث تػػي هػػص ثيػ عص ار اكػػة اراػػل إإ ة  ديااػواا إعػػو ثػػف  -ادلزحهــج األً: : -1

 ا ط إ ػػ  اراػػص كػػ ف رلػػ   ػػؽ ادإاػػواغ عتػػ  هتيػػط ف ثثػػ   اػػ ي رلػػ  ادإطػػالؽ هػػص 
اه ػة ار ا طػ إص ثػف إ  ػا ارر  1917ث اإعل ، إأو  اتي عت  دذا ارإعو ع ـ 

ارذم اهعا  آإذاؾ    ا اروع بصار ع ( إك فاثث   عاؼ ) إعو  تفإ  ()آا ا ه ـ  تفإا
 .()هتيط ف ااض  ال  عغ ر عغ  ال ااض

اراػز ا  ػ ف ار اكػة اراػل إإ ة إادإاػواغ ار ا طػ إص راأيػ س  -ادلزحهج انثانيـج : -2
اروإرة ار لإو ة إأو ك في ار اكة اراػل إإ ة ثػف  ػكتل  ارػوع بص ارػوإرص  ثيػاف و  

رـ رػالؿ ار ػاغ ارع رث ػة ار  إ ػة إاإهلػي إرػ  ثف   رة ارفإ   اراػص اكاإفػي ارعػ 
ثااكػػػػ  ار قػػػػؿ ارػػػػوإرص ارهو ػػػػو أم ارإد ػػػػ ي ارثا ػػػػو  ازثا ك ػػػػة إارػػػػ  ارػػػػاأم ارعػػػػ ـ 
ازثا كػػػص إارقػػػإك اروإر ػػػة يػػػع  إ مأػػػااا  قلػػػ  هػػػص إأ ثػػػة وإرػػػة  لإو ػػػة عتػػػ  ااض 

  روإرػػػة  (دػػػ ام ااإثػػػ ف) هتيػػػط إ ة إاإهػػػي ثيػػػ ع ل   ػػػ عاااؼ ارػػػاب س ازثا كػػػص
ارػػػذم اإلػػػص ارثا تػػػة  181ميػػػااب ت ة  عػػػو وأػػػ بؽ ثػػػف إعالإلػػػ   ػػػـ اػػػوإا ارقػػػااا ا

 ار  إ ة ثكاثال   إ  ء اروإرة ار لإو ة إاراص إ ري اعاااؼ وإر  إ.
ثا تة ارلوإة إه ل  اك ي إيااب ؿ وع  ال  عت  اراأك و اا الػ   -ادلزحهج انثانثج: -3

ة عت  اااا  ل  رفتيط ف إ قػإؽ   ريالـ ثاه دتة هص اتؾ اروع  ة ارإا بج ارثااا 
ار عغ ارفتيط إص إثاك  وع  ال  عتػ  إف اراػااع  دػإ اػااع ي  يػص  ػ ف وإؿ 
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ثاه إا  إدإ إ اع  ثكف إف   ؿ   راف إض وإف ذكا أم  ّص عػف هػذإا اراػااع 
إإا به  إارث يص اراص ااهقا  إ وأي اروإرة ارع ا ة اظلا رتثهاثع اروإرص إف اروإؿ 

و اريػػػالـ   ػػػؿ الػػػوؼ إرػػػ  اها ػػػ   ار ػػػعغ ار لػػػإوم ثيػػػاف و  ثػػػف ارعا  ػػػة د اا ػػػ
ارلإرإكإيػػي( )اروع  ػػة اراػػص إأ ثالػػ   ػػإؿ ارثهػػ  ا ارإ   ػػة   ػػؽ ار ػػعغ ار لػػإوم 

 .هص ار اغ ارع رث ة ار  إ ة
ـــج: -4 ـــج انزاةع اإاػػػغ اداثػػػ ـ اروع  ػػػة اراػػػل إإ ة عتػػػ  ع ثػػػؿ ارافػػػإؽ  -ادلزحه

را ػػػإؿ اروع  ػػػة إرػػػ   1967م رعػػػ ـ اميػػػااب تص  إايػػػاف وي ثػػػف اإااػػػ اد  ارعيػػػكا 
 اغ إفي ة  و ارع رـ ارعا ص ثيالوهة كيػا إااواػ  إا طػ ـ ارػاإ  ارثعإإ ػة رو ػ  

 إ ع عة  قا   إفي  .
إاثكػف ارعػاغ ثػف كيػا ارافػإؽ  1973إاراػص  ػوأي   ػاغ  -ادلزحهج اخلايسـج: -5

ر ػػ ؽ ارل  ثػػة   يػػااب ؿ هػػص أك ػػا ثػػف ثإأػػع ايػػاااا هص ثثػػ   ارعيػػكام اميػػااب تص إار
 أهيي ارثه ؿ ر وء عثت ة ارايإ ة ثف هو و.

إف ارثاا ػػػع رتوع  ػػػة اراػػػل إإ ة هػػػص ثاا تلػػػ  اررثػػػس  ثكإػػػ  إف  ال ػػػظ ذرػػػؾ 
اراػػز ا  ػػ ف أإثػػ ط اتػػؾ اروع  ػػة إارثاا ػػؿ اراػػص ثػػا  لػػ  ارث ػػاإع اراػػل إإص إ ػػاك 
ك ؼ إف اتؾ اروع  ة اا وؿ إااك ؼ  ث  ااطت   كؿ ثا تة ثف ثاا ت        كإف 

 اك ثؿ أ بث    ف اروع  ة إارعثؿ اري  يص إارعيكام .ار
ثق ر ػو ار كػـ هػص إيػااب ؿ إد  (اا  ػؿ  ػ اإف) ػوأي  اػإرص  -ادلزحهج انسادسـج : -6

اإػػ  إااػػـ اإظ ػػؼ اكإإرإه ػػ  ادااػػ ؿ ثػػف اإااإػػي إأإػػإاي ه ػػ ب ة  ػػوأي اروع  ػػة 
  ػ ة إثإػذ ارال إإ ة اوا ه  إ افقو ازا ػ ة اراػص إأفػي عت لػ  طػإاؿ اريػإإاي ارث

ذرػػؾ ارإأػػي  ػػوأي ارثال ػػ ف  راهػػإف هػػص ثظػػ دااي هػػص ث ػػ اؽ ازاض إث  ا لػػ  
 إهص أتغ اؿ أ  غ اإوو   رثذا ي اميااب ت ة.

 األسس اإليديٌنٌجيج نهدعايج انصييٌنيج
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إف  ارثاا ػػع رإ ػػ ط ار اكػػة اراػػل إإ ة  يػػاط ع أف  يػػاإاج ثػػف رػػالؿ عثتلػػ  
 ػػة اراػػص اعاثػػوي عت لػػ  ار اكػػة هػػص إ ػػ طل  اراإظ ثػػص  عػػض ثث ػػ اي دػػذه ام و إرإه
 -:(25)اروع بص إ ثكف اتر ال    زثإا ارا ر ة

 (إدإ ارعإاا ارذم  إاثص إر    لإو ارعاا ارقػو ـ)ار عـ  أ و ة ارعواء رتي ث ة   -1
 .هص كؿ  ث ف إثك ف

ارقػػإؿ   اث ػػة عػػإو  ار لػػإو إرػػ  هتيػػط ف   عا  ادػػ  ااض ارث عػػ و اراػػص يػػ هاثع  -2
 ه ل  ار لإو  عو ار ا ي.

ادوعػ ء  إهػإو   ػ ا  ع ا ػة أو ثػة إ  راػػ رص اث ػ  ار لػإو  قإث ػة أي يػل  ارػػو ف  -3
إر س هقط   عا  ادـ هث عة و إ ة اإوثج ثع ار عإغ اراص ع  إا هػص كإفلػ  إاف 

   رل  عت  ارع رـ إ   اا  اهثع.رت ق هة ارع ا ة أه

اراأك و عت  اث    ارعإاا ار لإوم عت  ا اه ثف ارعإ اا إاف ارع رـ ثػو ف رػ   -4
   إه  اا  ارعتث ة إارفإ ة ارثع اا .

أف دذه ارعإ اا ارثااا طة  ثكف اعا  اد  أي ي  م و إرإه ة ا ا ا ة ايػالوؼ 
ارع ػػػا ف إأػػػو عثتػػػي اروع  ػػػة  هػػػاض عق ػػػو  اديػػػاعث ا اديػػػا ط إص عتػػػ  هكػػػا  ارقػػػاف

اراػػل إإ ة  كػػؿ أإادػػ  عتػػ  اايػػ خ هكااػػص أ و ػػة ارثعػػ وا  رتيػػ ث ة إاراثػػ    عتػػ  يػػ با 
 ار عإغ إارطإابؼ ازراك هص اررا بص ارثكإإة رتعإاا ار لإوم.
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 :أىداف اندعايج انصييٌنيج
ااإإع أي ر غ اروع  ة اراػل إإ ة إاا  ػا إهقػ  رتظػاإؼ إركإلػ  اإطػإم  اػإا  
   اػػة عتػػ  دػػوؼ ايػػاااا هص أي يػػص اهػػ ه ازرػػا إر اػػة اهػػ ه ارعػػاغ إدػػص ا طث ػػ  
إارل ثإة عت   إاريعص إر  إر  ء هث ع أوااا  أإ  ؿ ه عت ال   دذه اروع  ة ااك ثؿ ثع 
إياااا ه ة اري  ي ة إارعيػكا ة ميػااب ؿ إثػف  ػ ف ازدػواؼ اراػص ااكػ  عت لػ  اروع  ػة 

 .(26)ارال إإ ة عت ل 
 ت  ا ه ع ارلها  ار لإو ة ار  هتيط ف.ارعثؿ ع -1
ارعثػػػػؿ عتػػػػ  اهث ػػػػؿ اػػػػإا  )إيػػػػااب ؿ( ثػػػػف رػػػػالؿ ارعثػػػػؿ عتػػػػ  اإيػػػػ ع ارإ ػػػػ ط  -2

 .امعالثص إارو تإث يص امأت ثص إاروإرص

ارعثؿ عت  هاض إهإو ارك  ف اراػل إإص عتػ  ارعػاغ كوإرػة داقلػا إد اػ إؿ   -3
 إار اا  ار عإا   رافإؽ ا اء ارعاغ .

رػػوعـ ارك ػػ ف اراػػل إإص ي  يػػ   إاأااػػ و   إثعإإ ػػ  ثػػف أ ػػؿ  إ هػػ و ثهػػ ؿ   ػػإم -4
 وإؿ ارع رـ ارثراتفة.

إ يػػػػػالوؼ ارثرطػػػػػط اراػػػػػل إإص ثػػػػػف إااء ا ق ػػػػػؽ ازدػػػػػواؼ ا ق ػػػػػؽ دػػػػػوه ف 
 -:(27)عت  ارإ إ ارا رص (ثرا ا ارال ثص)أي ي  ف   وود  اروكاإا 

 دثة اهإ ػو  لػػإو ارعػػ رـ ا ػي  ػػ ط ار ػػعإا   د ػطل و إاراث  ػػ ، إذرػػؾ رتثيػػ - أ
هػػص ثرطػػط اراػػػل إإص ادث ا ػػ رص رروثػػة ثاػػػ ري اراأيػػث ر ة ار لإو ػػة إيػػػ با 

 ارثا ري ادياعث ا ة ارثاا طة  ل .
ايػػػا الؿ عقػػػو  ارػػػذإغ رػػػوك  ػػػعإغ ارعػػػ رـ إأإا ػػػ   اػػػفة ر اػػػة   رقػػػ ء عػػػغء  - غ

 ا طل و ار لإو عت ل  رالؿ از ثإة ارا ا ر ة ارثراتفة.

 :أدًاح اندعايج انصييٌنيج
ع  ػػػػة اراػػػػل إإ ة ثهثإعػػػػة ثػػػػف ازيػػػػ ر غ اروع ب ػػػػة ارث إ ػػػػة عتػػػػ  ايػػػػاروـ ارو

ارا ت ػػؿ ارعتثػػص إعتػػ  ارر ػػااي ارثاااكثػػة هػػص ثهػػ دي ادااػػ دي إامعػػالـ إاروع  ػػة 
إذرػؾ ثػػف اهػػؿ اراػاإ ج زدػػواهل  إأ ػػ ال  كثػ    ػػ عؼ ثػػف ه عت الػ  ايػػا ث ا رتعو ػػو 
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رإاإؿ  إر   اابي إهب ي  ا  ثف ارقإإاي إازوإاي ارثا  ة رل  أإ اراص اثكإل  ثف ا
 ثف اراأم ارع ـ.

 -: 28)إ ا األرلات التع تستع لها الصهيلنية فهع   تعررة ل نها
 ا  هة(-اتف  إف-إذاعة)أهل   امعالـ ارهث د ا ة -1
 إي بؿ اداا ؿ ار راص. -2

 اره ر  ي ار لإو ة ارثإا ا  هص كؿ إإ  ء ارع رـ -3

 -ارثإظث ي ا ا ار كإث ة إا ثؿ :  -4

 ار لإو ة أإ ارثإظثة ارال إإ ة ارع رث ة.ارإك رة  - أ
 .(ادا  و ارع ـ رعث ؿ إيااب ؿ)ارلياواإي   - غ

  عض ازأت  ي ثف ارإطف ارعا ص إهص ارع رـ . - ي

 ادلتحث انثانث
 يٌنيج يف حزةيا األخريث عهى غزثأسانيب اندعايج انصي

 -فع براية هذا ال بحث نلر إن نلضح األتع :
ركاػػػغ كػػػإف ار ػػػاغ  و  ػػػة إرػػػـ ااػػػوا عإلػػػ  أ ػػػة رػػػـ إعاثػػػو هػػػص دػػػذا ار  ػػػ  عتػػػ  ا -

 ثؤرف ي رذا اعاثوإ   عت  ث  تص :ػ  
 (.LBC-ار اأ ة-ارعا  ة–اره  ا  )ارف  ب  ي  -1
 (.BBC-اإي ارعااؽ ار ا-ثإإي إك ارإ-يإا)امذاع ي  -2
 ثإاأع عو و  ثف   كة ادإااإي. -3

  ػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػػوإ ف إهثػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػوو ثػػػػػػػػػػف ارا تػػػػػػػػػػ الي إامر ػػػػػػػػػػ ا ارر اػػػػػػػػػػة 
إر   ػة  27/12/2008ديااب ت ف( إ إ ء ار اغ اراص ك إي اثاػو ثػف ارفاػا  ا)ارثيؤإر ف

اميػػااب ت ة( عثتلػػ  إدػػص رػػـ ااإأػػؼ أ ػػوا إركػػف )  ػػ  ايػػاثااا اروع  ػػة  17/1/2009
 ارثقاإو  فاا  ار اغ هقط

 ثتة وع ب ة ثاك   ك إي ايالوؼ ااإ ا ث   (اميااب تص)هقو ث اس امعالـ 
فتيػػط إص إثق إثاػػ  هػػص  أطػػ ع اػػ   عتػػ  أإلػػ  ثهػػاو  هػػام ثػػف  ػػاغ  ػػو ار ػػعغ ار
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عت  اراإاا خ ارفتيػط إ ة  (إيااب ؿ)ثإاهلة ثع  اكة  ث س إ  رط ع  عو إف ذ ا ا 
هقػػو ايػػاروثي اتػػؾ اروع  ػػة عػػو  أيػػ ر غ  (اميػػااب تص)اراػػص ايػػقط عتػػ  ثػػوف ارهإػػإغ 

 -را ق ؽ دوهل  إدص :
رتاػػأ  ا هػػص ارػػاأم ارعػػ ـ   ػػ  إارػػذم  عػػو ثػػف اإهػػي ازيػػ ر غ  -أســهٌا اناكــزار : - أ

 عاثو دذا ازيتإغ عت  ايا  ا  ارث  عا إادإفعػ دي إارااك ػ  عتػ   عػض ث ػ إا 
اإفع ر ػػػػة اهػػػػ ه عإاطػػػػؼ ارهثػػػػ د ا إ عثػػػػو إرػػػػ  اراكػػػػااا ثػػػػع اراإإ ػػػػع إرػػػػ  إف ا تػػػػ  

 ارهث د ا ثا تة امأإ ع .

هتػػال  رقػػو ثلػػوي إيػػ بؿ ادعػػالـ اراػػل إإص ارػػ  ث ػػ دو ل  إأاابلػػ   ػػأف  ػػو  
 عتػػ  ثعإإ ػػ  ايػػث  أطتقػػإا رقػػو : يػػ  و  رػػالؿ ارفاػػا  ارق وثػػة إدػػإ ث  اػػؿ هعػػال.

 إارثقػػوا  إاره ػػاإي ارقػػإ  عػػف كإ  ػػة'  ارثاػػ إغ ارااػػ ص'  دػػإ  إ ػػا لـ عػػوإاإلـ
 ُ اػػغ  ػػ ف اريػ رف ارااػػ ص  دف ،ارثعاكػة إهو ػػة إيػرإإة،ارثق إثة كيػػا عتػ 
 .ارث   ا إاراأ  ا زرـإا إام ذاء ار اؽ ثفعإؿ ر   كإف ار صء عت 

اميػااب تص( اػغ هػؿ اداث ثػ  عتػ  إف  ا ػة دػذه  ػو )ه ررط غ امعالثص 
إثػػ  عتػػ  ارإظػػ ـ ارعا ػػص   اكػػة  ثػػ س ثعا ػػااإ إ  دػػ  رطػػاا رػػ س عت ػػ  هقػػط ه يػػغ إار

هػػص  (اديػػااب ت ف)عثإثػػ إ ثاػػواأ إ راأك ػػو إف ك ػػ ا ارثيػػؤإر ف إارثا ػػو  ف ارايػػث  ف 
د ايػػالوؼ  ار ػػعغ  (إيػػااب ؿ)يػػكام إاػػوارالال  ثػػف أف ارثيػػاإ  ف اري  يػػص إارع

كثػػ  دػػإ ار ػػ ؿ هػػص   ،ارفتيػػط إص  ػػؿ ايػػالوؼ  ثػػ س اراػػص اقػػإـ  ػػ طالؽ اراػػإاا خ
ايػػػ  ص ر فإػػػص( ارػػػذم عقواػػػ  هػػػص )اميػػػااب ت ة( )ارثػػػؤاثا اراػػػ فص رػػػإ  ا  ارر اه ػػػة 

ص زدػ رص إأالػ   ثال ػس يػإواء اإػذا  ػ رثإي ازاػ (ر فإػص)ارق دا      ا اكي ه   
اػػػ   ا ػػػو ي ثػػػف ارقػػػ دا   كتثػػػ ي اػػػـ افيػػػ اد  عتػػػ  أإلػػػ  إعػػػالف رت ػػػاغ ثيػػػاروثة 

( إأػػو إاو ثفػػاو   ثػػ س إ إػػ ء ارثػػؤاثا   ػػكؿ (كتث الػػ  ار ػػل اا ف ))كفػػ   عإػػص كفػػ 
 .(29)دهي رالإا  ه

وإرػػة  60كثػػ  ااهقػػي إ  ػػا  ارر اه ػػة اراػػل إإ ة )ايػػ  ص رفإػػص( ثث ت ػػ ف رعػػوو 
يػط ف ارث اتػة أكػوي رالرلػ  عتػ   ػاإا  أف اػوعـ ارقػػإك هػص هإرػة عتػ  هإػإغ هت

 اروإر ة ارا اك ي ارال إإ ة  و هط ع ا  .
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دػذا ازيػتإغ ثػف  (اميػااب ت ة)ايػاروثي اروع  ػة   -أسهٌا حصز ادلسـوًنيج: - غ
  ػػػ  ارااك ػػػ  عتػػػ  عثت ػػػ ي إطػػػالؽ اراػػػإاا خ ثػػػف أطػػػ ع اػػػ   إا ث ػػػؿ  ثػػػ س 

ب تص( هص دذا ارثه ؿ عت  ث  إرة إ هػ و امياا)ثيؤإر ة ذرؾ إد  اإأؼ اريعص   
 ػػػػإاه   ػػػػعإا ة  ػػػػ ف  اكػػػػة  ثػػػػ س إار ػػػػ اع ارفتيػػػػط إص   عا ػػػػ ا إف ار ػػػػاغ د 

اميػااب تص(  ػؿ إ ػذدغ اراإهػ  )ايالوؼ ارفتيط إ  ف هص أط ع ا   إهؽ ادوع ء 
إرػػ  ث  إرػػة اأر ػػغ ارػػاأم ارعػػ ـ ارفتيػػط إص  ػػو   اكػػة  ثػػ س  ثػػ   اإاهػػؽ إ  ػػكؿ 

ث  ث ف ارثإ إااي اراص أرقال  ارط بااي ارعيػكا ة هػص أطػ ع اػ   إا ي هوا ثع 
د  (اميػػػااب تص)إزك ػػػا ثػػػف ثػػػا  هػػػص ار ػػػـإ هاتػػػؾ ارثإ ػػػإااي اؤكػػػو ثػػػف إف ارهػػػ ش 

 يػػالوؼ ارثػػوإ  ف أم أدػػ رص اػػ    إا ػػذادـ ثػػف  اكػػة  ثػػ س اراػػص يػػاهتغ رلػػـ 
رع ر ػة رتااػوم اروث ا إذرؾ هص ث  إرة  ر اغ ارػاإ  ارثعإإ ػة رته لػة اروارت ػة ا

هػص دػذا  (اميػااب ت ة)  م ػ هة إرػ  ذرػؾ إال ػظ إف اروع  ػة  ،زم عوإاف رػ اهص
ارثهػػ ؿ اهإ ػػي ام ػػ ا  إرػػ   ػػ أص ارفاػػ بؿ ارفتيػػط إ ة أإ اذاعلػػ  ارعيػػكا ة اراػػص 

 (اميػػااب ت ة)اقػػؼ هػػص اػػفإؼ ارثإاهلػػة إارااػػوم إثػػف دػػذا إيػػاإاج إف اروع  ػػة 
اـ ث  دوا  ع ا ارقإإاي ارف ػ ب ة ثػف أاػؼ  الوؼ ثف إااء ذرؾ إثف رالؿ ث 

هػػػإم إثػػػوهعص رتقطػػػ ع أإلػػػ  ايػػػ إم  ػػػ ف اري  يػػػص إارعيػػػكام  إثعلػػػـ امإيػػػ إص 
إدػػص  ػػذرؾ اعطػػص ثاػػواأ ة رااػػا   ي ثيػػؤإر ل ا   ػػ ف  ،إازكػػ و ثص إامعالثػػص

ث  اقإـ     اكة  ثػ س إارثػاوإو اريػت ص ارثػإعكس اهػ ه اتػؾ امعثػ ؿ ثثػ   ػؤوم 
ارفاػػ بؿ ة ثػػف عػػوـ ار قػػة إاداا ػػ غ ثػػ   ػػ ف  اكػػة  ثػػ س إازذاع إ إرػػ  رتػػؽ   رػػ

 .ازراك إار عغ ارفتيط إص

إثإػذ  (اميػااب ت ة)دػذا ازيػتإغ ث ايػا  اروع  ػة  -:  أسهٌا إطال   اننعـٌح -  
هاااي طإ تة ثف اريإ  ف اه ه ارعػاغ   ػكؿ عػ ـ إاهػ ه ار ػعغ ارفتيػط إص   ػكؿ 

عػػوو ثػػف ارثفػػاواي إاراػػص اػػورؿ  ػػثف  (ت ةاميػػااب )رػػ ص هقػػو اراػػ اي اروع  ػػة 
إطػػ ا ثك ه ػػة امادػػ غ إدػػإ إفػػس ازيػػتإغ ارػػذم ث ايػػا  اروع  ػػة ازثا ك ػػة إ ػػ ف 

اب س هقػػػػػو اهػػػػػع ارػػػػػ 11/9/2000ارقاػػػػػؼ ارػػػػػذم اعا ػػػػػي إر ػػػػػ   إا ػػػػػإطف  عػػػػػ ـ 
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(  ػػع ا ثك ه ػػة امادػػ غ إثػػف دػػذه ارثفػػاواي اراػػص ازثا كػػص اريػػ  ؽ )هػػإا   ػػإش
إادػػ   إ  ثػػ س(   اهػػ إف يػػك ف اػػ   كادػػ بف ميػػااب ت ة( )وثال  اروع  ػػة )اايػػار

إ يػػػػػػػػا تإف ارإيػػػػػػػػ ء إازطفػػػػػػػػ ؿ كػػػػػػػػواع   ػػػػػػػػام إإعػػػػػػػػإي أرػػػػػػػػاك ث ػػػػػػػػؿ )ثيػػػػػػػػت إ 
  ث س(إ)ث ا إ ث س(إ)ثت    ي  ث س اداد   ة(.

دػػذا ازيػػتإغ إثإػػذ ا ػػاالؿ  (اميػػااب ت ة)رقػػو ث ايػػي اروع  ػػة  -أســهٌا انكــذا : - و
ثػػف   (اديػػااب ت ف)ا ثػػ   ااك ػػ  ارثيػػؤإر ف هتيػػط ف إر ػػو أدف إذرػػؾ ثػػف اهػػؿ ا ا ػػ

هاابـ    ؽ ار عغ ارفتيط إص راإا إ إار عغ ارعا ص ع ثة هفص ار ػاغ ازر ػا  
عتػػػ  اػػػ   إأػػػع ارك  ػػػا ثػػػف ار ػػػ     إوثػػػاي  إ  ػػػ ي إثؤييػػػ ي إوإابػػػا إثػػػوااس 

  ػ   ،إأاػؼ ثيػ هو إوإا ارع ػ و  (  م  هة ار    إي )ثيػ كف إعثػ ااي ثوإ ػة
دذا ازيتإغ را ا ا ثػ  هعتػإه إر ػا ث ػ ؿ عتػ  ذرػؾ  (اميااب ت ة)ع  ة اياروثي ارو

ارا  عػػة رمثػػػـ ارثا ػػو  هػػص ثرػػ ـ ه  ر ػػ  رالهبػػػ ف  (ارفػػ رإا )عإػػوث  أاػػفي ثوايػػة 
إف ثقػػ اتص  ثػػ س أػػو أطتقػػإا ثػػف ثإاػػة إطػػالؽ أػػذابؼ  (اميػػااب تص)اوعػػ  ارهػػ ش 

عػػػػاض اراتف  ػػػػإف  ارلػػػػ إف اراػػػػص ك إػػػػي ثإاػػػػإ ة هػػػػص ارثوايػػػػة إكػػػػور ؿ عتػػػػ  ذرػػػػؾ
اػػإااإ هإ ػػة ك إػػي اظلػػا   رفعػؿ  ارثوايػػة إثإاػػة امطػػالؽ ا ػػا اإػػ   (اميػااب تص)

ادعاػػااؼ إف دػػذه  أراػػإاه ك إػػي أػػو  (اميػػااب تص) عػػو هاػػا  أاػػ ا  ا ػػطا ارهػػ ش 
يػإة هكػؿ ا ػ ع  ثػإي  ا ػإؿ  إه اػ  إرػ  ثق اػؿ  ثػ س   30اراقطي أ ؿ أك ا ثػف 

اتػػؾ ارت ظػػة إرػػ  أ عػػو  ر ثػػ س إ ا ػػإؿ كػػؿ إكػػؿ ثيػػهو  ػػاـ أاػػف   ا ػػإؿ  ثإػػذ 
ثإ ؿ يكإص إر  ثياإوع رتيال  إكؿ ثواية اا إؿ إر  ااهة أ  و  ا  عة رإلاد غ 

  ػػ  أإكػػاي ار قػػ بؽ إارتقػػ ء ارتػػـإ عتػػ   (اميػػااب ت ة)إدػػذا ثػػ  اعثػػؿ عت ػػة اروع  ػػة 
  ػػف رػػـ إفعػػؿ دػػذا إدػػـ هعتإإػػ إ)ارراػػـ هػػص ثقاػػؿ ارثػػوإ  ف ارفتيػػط إ  ف ث ػػؿ  هػػة 

 إث إػ  ،ازأاػ  ه ػ ب ة ث إػ  ثػع  ػو  كث  امعالث ة ارثؤيي ي أاؼ :(إفعت 
 امعالث ػػة   رثك اػػغ ارثكاظاػػ ف ارهػػإدا  إ ػػا  ار ػػاإؽ  ػػا  إأاػػؼ،اراي رة ها ػػو 
 اراػ فص ثػع  ػو  كثػ  إأػاتلـ اراػ ف  ف   إي إأاؼ ،إارث ت ة إارعا  ة اروإر ة
 اراأ  ا   اض ذرؾ كؿ...  بتا إع  ثااه  عالء إارا فص إع بتا  أرإ  وم إ ل غ
 إااإ ػع ،اراإا ػة اػ  اة هػص اريػت ص إاراأ  ا،ار ق قػة إقػؿ هػص امعالثص ارعثؿ عت 
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 دػػذه إرػػ  ُ  ػػ ؼ:  .إاه دالػػ  ارثق إثػػة اثػػإ  ثػػع  اع ثػػؿ د كػػص امعػػالـ إارإ ػػؼ
  عػػػػػض ثػػػػف  إارا تػػػػػ الي إارثقػػػػ دي ارااػػػػػا   ي ،ارعػػػػوإ ثػػػػػف ارث   ػػػػا  ازيػػػػ ر غ
  اكػػػػة ا ثػػػػؿ إاراػػػػص ارعػػػػاغ أـ ارفتيػػػػط إ  ف يػػػػإاء  إارث ت ػػػػ ف كاػػػػ غإار ارثا ػػػػو  ف

 إارث اثهػػة إارك ذ ػػة ارث تإطػػة ارثعتإثػػ ي إاإ ػػا،اد االؿ إاُ ػػاأ ،ارثيػػبإر ة  ثػػ س
 اري  يػ  ف هػاي ثعاقتػص ثف ار لواء ع ااي دإ ؾ أف اوعص اراص ازك ذ غ إر اة

  ػػواكإف إدػػـ ،اػػ   صهػػ ار كإثػػة يػػهإف هػػص ي  يػػ  ف ثعاقتػػ ف د اإػػ   ػػواكإف إدػػـ
 ارها ثة إ هـ    عة عف ازإظ ا رتفي رلـ ث ووا وإاا  ث ايإف إركإلـ ذرؾ كذغ

 .رال االؿ روثة إ قوثإف

    اعاثوي اروع  ة ارال إإ ة عت  ث ػوأ ارا ػت ؿ  اػفة  -أسهٌا اناءهيم: -دػ
 ع ثة،إثف رالؿ ادراا ا إادراػ اؿ إادعاثػ و عتػ  اد لػ ـ إار ثػإض إاراالعػغ

  درفػػ ظ  اػػ  د عاقػػو ارثاتقػػص أإػػ  اعػػالـ كػػ ذغ إثػػف ارثإ ػػ ع ي ادي يػػ ة اراػػص 
طا لػػػػ  ادعػػػػالـ اراػػػػل إإص أ ػػػػ ة ار قػػػػ ء إاثػػػػف ايػػػػااب ؿ هػػػػص ثإاهلػػػػة ارهث عػػػػ ي 
اداد   ة إوابث  ث   ؤكػو ادعػالـ اراػل إإص  ػأإلـ   ػ ا إف ادادػ غ إ ػواهعإف عػف 

 .(30)اإفيلـ إرلذا يثص  ه ش اروه ع
 اناي اسااديايا  انٌسائم

 يف حتقيق أىدافيا (اإلسزائيهيج)اندعايج 
إثػ   رـ اقاا دذه ار اغ اروع ب ة عت  إي بؿ امعػالـ ارثاب ػة ك رف ػ ب  ي إار
اك ي عت  ارف  ء ادركااإإص هث  إف  وأي  اغ ارط بااي إارو    ي عت  أط ع ا   

ارثيػػتث ف ثػػف غ إ  اػػ  اإػػورعي   ػػاغ أرػػاك عتػػ  ارلػػإاء  ػػ ف إ ػػط ء ادإااإػػي ارعػػا 
ثػػف ه إػػغ أرػػا   ػػ  افػػإؽ ه لػػ  اراػػل  إة إيػػ   إ  (اميػػااب ت ةه إػػغ إإ ػػط ء ثإاأػػع )

رت ػة ادإكت   ػة زإلـ اكػ إا عتػ  كيػغ إو إاعػ طؼ ازه إػغ   زك ذ ػغ  ثرػ ط الـ   
عوو ثػف ارإيػ بؿ اراػص ايػاروثال  اروع  ػة اميػااب ت ة  ()ه ثس  ا صإ  وو اروكاإا )

 -:(31)إدص
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عتػ   ( #)(إيػااب ؿ)واـ اراإا  ارإثط ػة اراػص ايػاقاي طػإاؿ أه ػ ؿ راػ ري ايار -1
ي  ؿ ارث  ؿ إر  إف  ثة اػإا  إثط ػة رػوك ارػ عض دػص إف اراػااع هػص  ق قاػ  

هػ ف ارا ط ػة  (اميػااب ت ة)هػص ثإاهلػة ارث ػكتة  (اميااب ت ة) اث ؿ هص امإي إ ة 
ظلػ اه  (اميػااب تص)تػ  ار ػعغ امعالث ة ع و  ث  ا ػوأ  ك ف ػة اػأ  ا ارث ػكتة ع إار

عت   كؿ أاص ر ا ة اظلػا دػـ هػ بق ف ثػف اراػإاا خ اراػص اطتقلػ  ارثق إثػة 
 إثع وا  اري ث ة إث  إرة اماد غ ارفتيط إص ث  ا ال  إارق  ء عت ل  .

إارع ثالي هص ثه ؿ ارعالأ ي ارع ثة إاراإه    (اميااب ت  ي)ايا الؿ ارثهإواي  -2
 . (اميااب تص)رتا و    يـ اره ش  إوهعلف إر  ارإاهلة

 ثعتإث ي  (اراي بؿ ارقا ا )أاؼ ارا  ه إف ازه إغ ع ا ار ا و ادركااإإص  -3
 .(اميااب تص)اإقؿ إهلة إظا اره إغ 

دػػػوهل  إ  ػػػ ي إف ثػػػف  قػػػاتلـ  ( إا ػػػإغ)إإ ػػػ ء ث طػػػة ه ػػػو إ ر اػػػة عتػػػ  ثإأػػػع  -4
 ثوإ  ف از ا  ء .دـ ثف ثق اتص  ث س ارثيتث ف د ار (اميااب تص)اره ش 

ايػػا الؿ ثإأػػع )اػػإا ا( إدػػإ ثإأػػع ارعالأػػ ي ادهاث ع ػػة ايػػاع إي  ػػ  ارقإاػػت ة                -5
هػػػص إ إ ػػػإاؾ را ا ػػػا ارعػػػوإاف عتػػػ  أطػػػ ع اػػػ   ع ػػػا ثهثإعػػػة ثػػػف  (اميػػػااب ت ة)

ارػػذم  رػػإؿ  (اػػإ اا)ارث   ػػااي، إهػػص إ ػػوك ارإػػوإاي   رقإاػػت ة ع ػػا  اإػػ ثج 
إقػػػ ش ارث   ػػػا ثػػػع ثيػػػاروث ف آرػػػا ف اثكػػػف ثيػػػاروثإ رثيػػػاروث  اراإااػػػؿ إار

( يػػإأؿ عتػػ  ارقإاػػت ة 400)ار اإػػ ثج ثػػف كػػؿ إإ ػػ ء ارعػػ رـ ثػػف طػػا  أك ػػا ثػػف 
( أدؼ ثيػػػاروـ رت اإػػػ ثج اأإػػػع ارك  ػػػا ثػػػإلـ  إهلػػػة 3إاا ػػػع ارإقػػػ ش أك ػػػا ثػػػف )

 .(32)(اميااب ت ة)ارإظا 

ة إا ر ػػػ  ثػػػ   كإإػػػإف ارعو ػػػو ثػػػف از ػػػر ص ارػػػذ ف  اقإػػػإف ارت ػػػة ادإكت   ػػػ اػػػإه ا -6
ثإرإو ف هص ار اغ رتا و  إرػ  إيػ بؿ امعػالـ    ػ   ثكػف إ ػا إهلػة إظادػ  

 إ أيتإغ ث يط إثقإع.  

كثػػ  هإػػو اراػػل  إة اطقثػػ  اعالث ػػة ايػػا اؽ اػػوا  ل  ا ػػلاا طإ تػػة راكػػإف هػػ د    -7
ارث   ا هص ه ثعػة  ػف اإا ػإف (إأو أكو ذرؾ ار اهيإا )وإؼ  إع ا ،رتثعاكة

 ع إارذم أ ؿ هص ااا ي رإك رة هػااإس  ػاس اف ايػااب ؿ اعتثػي ثػف هص  با اري



574 

 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 السنة األولى ( 1العدد ) 
       ن2009كــــانـون األول  

 ن

 الدعاية 
 مفهومًا وتعريفًا وأسلوبًا

 
 

اه ا لػػػػ  اريػػػػ  قة ايػػػػارواـ ارعالأػػػػ ي ارع ثػػػػة إإيػػػػ بؿ ادااػػػػ دي رتاإهػػػػ  ارػػػػ  
 ارو تإث ي  ف راعا ؼ ارع رـ اي  غ ار ثتة ارعيكا ة إاف ا تل  .

ثث ايػػػة ارقااػػػإة عتػػػ  ا  ػػػا ادذاعػػػ ي ارث ت ػػػة إإهلػػػإا ايػػػ بؿ اعػػػغ إارإ ػػػؼ  -8
 إاطإ ف إا إ ودـ  ثعتإث ي ك ذ ة إثف اكة عف ارثق إثة إ عث بل  . رتث

إيػػػااب ؿ(  ا ا ػػػ ء ا ق ػػػؽ )إهػػػص أوإػػػ ه هػػػوإؿ  إ ػػػي ازدػػػواؼ اراػػػص ايػػػثال  
 ادياه   ي ارثطتإ ة إكث   تص :ػ 

 االستجابة المسلوبة التوجي  المو وع الفكرة

حشر القلات )اإلسنائيلية  فع 
 زةال ناطق ال حيطة بقطاع غ

بيان أه ية ذلك  –تبنين لجلرها 
 التأيير لالتعاطف للغنب لالعالم

 النفض لال ناهية اختالف   انسات بشعة لنسبها إليها ال لقف صلنة ح اس

ال لقف ضر ح اس رللع لليس 
 )إسنائيلع 

إبناز انتهاك ح اس للشنعية لالقانلن 
 الرلليين

 سب تأيير النأي العام 
 العال ع

تنير الحنب ل نها )إسنائيل    
أنغ ت عليها بسبب  لاقف 

 ح اس

التن يز على تح يلها ال سؤللية التع 
ستتنتب عليها خسائن البشنية 

 ال ارية التع ستقع
 التأيير لال لافقة لالتعاطف

 انتهاك ح اس لحقلق اإلنسان
نسب   انسات لأفعال بشعة ل قاتلع 
ح اس لالزعم بان ح اس   تحتنم 

 حقلق اإلنسان
  ناهية لالتحنيضال

اميػااب ت ة( هػص  ا لػ  )ااـ اتػؾ ازيػ ر غ إارإيػ بؿ اراػص ايػاروثال  اروع  ػة 
إد أإلػػ  رػػـ ا قػػؽ ارإهػػ   ط تػػة أ ػػ ـ ار ػػاغ أإ  عػػود  إاريػػ غ هػػص دػػذا  عػػإو إرػػ  عػػو  

 -:(33)أي  غ
تيػػػط إ  ف إارقاتػػػ  ارا ػػػ  ف ارك  ػػػا هػػػوا  ػػػ ف عػػػوو ارقاتػػػ  هػػػص اػػػفإؼ ار ػػػلواء ارف -1

 (.  ف)اميااب ت
اػػإا ازطفػػ ؿ ارفتيػػط إ  ف ارث ػػإد ف عتػػ     ػػ ي اراتف  إإػػ ي ارع رث ػػة إكػػذرؾ  -2

 ارقاص ارثاإعة رتثوإ  ف ارث  إا ف هص ي  ة ار اغ.
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( ثػوإ  إ أاػؿ 40)ارف رإا (  ارا  عة رمثـ ارثا و  اراص ك إػي اػؤإم )أاؼ ثواية  -3
 إها  عوو ك  ا ثإلـ.

 ث  هص ارثإ طؽ اريك إ ة.ايارواـ ارفيفإا از  ض إارث ـا اياروا -4
أاؼ ازطف ؿ ازا عة ارذ ف ع ا عت لـ  ا إاإف هإع إ أػاغ ه ػة أثلػـ  عػو إف  -5

 ك إي ارقإاي )اميااب ت ة( وثاي   الـ عت  اؤإيلـ.
ثثػػ  هعػػػؿ اوإو أهعػػػ ؿ ارػػوإؿ ار ا  ػػػة اراػػػص ك إػػػي اؤ ػػو ار ػػػاغ إاراػػػص أيػػػثإد  

اهػ ه إأػؼ ار ػاغ هػإااإ إارثط ر ػة  إف اا  ػا (اميػااب تص)  ر اغ اروه ع ة عف ار ػعغ 
اديااب ت ف( ارثيبإر ف عف إوااال   عػو إف ا  ػا  ثإأػؼ ارػاأم ارعػ ـ ) ث  ي ة ار   ط

 عػو دػذه ارثهػ ا  إف اعثػؿ عتػ  ا يػ ف اػإاال   (رك  ا ثف ارػوإؿ ثثػ  وهػع )إيػااب ؿ
إث ػػػػإ اػػػػإا هاابثلػػػػ  ار ػػػػإ عة هػػػػص أطػػػػ ع اػػػػ   ثػػػػف ذاكػػػػا  ارعػػػػ رـ   ػػػػ  أهػػػػاي إ اا  

ااا دي ثع  اكة أثا ك ة رتعالأ ي ارع ثة إطت ي ثإل  رطػة   (اميااب ت ة) اه ة ارر
  م ػػػ هة إرػػػػ   (34)عالأػػػ ي ع ثػػػة ثفاػػػتة ثػػػف  ػػػ إل  ا يػػػػ ف اػػػإاال   عػػػو ارلهػػػإـ

 إهااءاي ا ااا  ة ا ثف يا ة ك  ا ار   ط ارذ ف   اكإا هص ار اغ.
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 -: ًاذلٌايش ادلصادر

                                                      

 -ار و  ػػػػػػػػػػػػة–إظا ػػػػػػػػػػػػة اروع  ػػػػػػػػػػػػة ارر اه ػػػػػػػػػػػػة، ثكا ػػػػػػػػػػػػة ارقػػػػػػػػػػػػ دا  –و.   ثػػػػػػػػػػػػو ا  ػػػػػػػػػػػػع  (1)
 .10/ص1972ارق دا /

ادااػػػػػ ؿ   رهثػػػػػ د ا  ػػػػػ ف امعػػػػػالـ إاروع  ػػػػػة إاراإث ػػػػػة /اركإ ي/إك رػػػػػة –و.ا ثػػػػػو  ػػػػػوا  (2)
 .203/ص1982ارثط إع ي /

/واا ار ػؤإف ار ق ه ػػة    ػواو–إػإرك س /ازوغ إاروع  ػة /ااهثػة و. ثإهػؽ ار ثػواإص -أ.غ (3)
 .8/ص1986ارع ثة /

و.ه لػػػػ ف ا ػػػػاص /اروع  ػػػػة إايػػػػارواـ ارااو ػػػػإ هػػػػص ار ػػػػاغ ارإفيػػػػ ة /ارقػػػػ دا ،واا اراإه ػػػػؽ  (4)
 .163/ص1985ارإثإذه ة رتط  عة /

و. هرػػػػام ارػػػػو  غ /ايػػػػؿ ارػػػػوث غ، واايػػػػة إفيػػػػ ة اهاث ع ػػػػة رظػػػػ دا  اراثػػػػذدغ إا إ ػػػػؿ  (5)
 .630/ص1970إ ة رتإ ا /اداه د ي /  اإي/ارثؤيية ارت إ 

و.ث ثػػػو ثإ ػػػا  هػػػ غ، اروع  ػػػة اري  يػػػ ة إاط  ق الػػػ  أػػػو ث إ إ ػػػو    ارقػػػ دا  /واا ارفهػػػا  (6)
 .17/ص2/2002رتإ ا إاراإ  ع /ط

إظا ػػػػػ ي إاهػػػػػ اغ ثكا  ػػػػػة ادإهتػػػػػإ –و. ث ثػػػػػو ع ػػػػػو ارقػػػػػ وا  ػػػػػ اـ، امعػػػػػالـ إاروع  ػػػػػة  (7)
 .140/ص1978ارثاا ة/

رػاأم ارعػ ـ إااهثػة و.ث ثػإو ك ثػؿ ارث ػ ثص /ارقػ دا  واا إل ػة واإ  ؿ ك ا / امعالـ إا (8)
 .255/ص1982ثاا /

و.  ث ػػػػو  يث يػػػػػـ، ار ػػػػاغ ارإفيػػػػػ ة ارث ػػػػ و  هػػػػػص أ ثػػػػة اررتػػػػػ ج /ثهتػػػػة أهػػػػػ ؽ عا  ػػػػػ   (9)
 .74  واو /ص 1990/ريإة 11ارعوو/

 .317ص1981و.  ثو ا  ع، ار اغ ارإفي ة هص ارإطف ارعا ص /  واو /واا إايط / (10)

و. ه لػػػػػػ ف ا ثػػػػػػو ا ػػػػػػاص، ازيػػػػػػس ارعتث ػػػػػػة رإظا ػػػػػػ ي امعػػػػػػالـ، ارقػػػػػػ دا  واا ارفكػػػػػػا  (11)
 .616-615ص /1978ارعا ص/

ثهثإعػػة ثػػف عتثػػ ء ارػػإفس، عتػػـ ارػػإفس ادهاثػػ عص إأ ػػ    ادعػػالـ إاروع  ػػة إااهثػػة   (12)
 .26/ص1978إ اا ع إف اريإو/واا وث ؽ رتط  عة إارإ ا 
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ثطػػػ  ع ارل بػػػة ارثاػػػا ة ارع ثػػػة –ارقػػػ دا  -الـ ارعػػػاغو. اريػػػ و عت إ ،إيػػػاااا ه ة امعػػػ (13)
 .176/ص1978رتكا غ /

 .35ثاوا ي  ؽ /ص –و.ث ثو ثإ ا  ه غ  (14)

ثقػػػالن عػػػف ث ثػػػو ه  ػػػؿ  كص/اروع  ػػػة ارعا  ػػػة اثػػػ ـ  –ثإيػػػ   إػػػ و /ار ػػػاغ ارإفيػػػ ة  (15)
 1968ارا ػػػػػػػػػػو  ي اراػػػػػػػػػػل إإ ة /  ػػػػػػػػػػواو/ ارثؤييػػػػػػػػػػة ارع ثػػػػػػػػػػة رتاػػػػػػػػػػ  هة إارط  عػػػػػػػػػػة /

 .10إص9/ص

 وااية اط  ق ة عت  ارإ  بؽ اريػا ة ار ا ط إ ػة –و.   د إ   طتعي / اروع  ة إاداا ؿ  (16)
 .176/ص1987-/ثكا ة ادإهتإ ارثاا ة 1919عف  إا  ثاا 

و.ث ثػػػػػػػػػػػػو ع ػػػػػػػػػػػػو ارقػػػػػػػػػػػػ وا /وإا امعػػػػػػػػػػػػالـ هػػػػػػػػػػػػص اراإث ػػػػػػػػػػػػة /  ػػػػػػػػػػػػواو /واا ارا ػػػػػػػػػػػػ و  (17)
 .105/ص1982رتإ ا/

 .106ثاوا ي  ؽ ص–اإث ة و.ث ثو ع و ارق وا /وإا امعالـ هص ار (18)
و.   ػػواف ع ػػػو ار ػػ أص /إيػػػ بؿ إأيػػػ ر غ ادااػػ ؿ هػػػص ارثهػػ دي ادهاث ع ػػػة إاراا إ ػػػة  (19)

 .486/ص2/1977إارااواا ة إامعالث ة /واا اا غ رتط  عة /ارق دا /ط
و. ث و ه عو / امعالـ إارو ثقااط ة   ف اروع  ة إارا ػا ض /ثهتػة ار   ػ  امعالثػص  (20)

 .29/ص2006معالـ /  واو /ارعوو ار  إص كت ة ا /

ارق دا  /ارثاكػ  امعالثػص  –و ث ثو كث ؿ ارق  ص /اروع  ة اري  ي ة إار اغ ارإفي ة  (21)
 .47( ص2002-2001رت اؽ ازإيط )

 .86و. ث ثو ثإ ا  ه غ /اروع  ة اري  ي ة ثاوا ي  ؽ ص (22)

عػالـ إاروع  ػة /  ػاإي / ارثؤييػة ارػاأم ارعػ ـ إام –واا ) ( عث ا  –و. د إص ارا    (23)
 .232إص321/ ص1998اره ثع ة رتوااي ي إارإ ا إاراإ  ع ع ـ 

 .51، ص1984ر إ ف،–(و. اه ؽ يكام /ثورؿ هص اراأم ارع ـ إامعالـ إاروع  ة ) (24)

و.  يػػف اػػػ ام اررػػػإرص / ي  يػػة اديػػػاعث ا اراػػػل إإص اهػػ ه هتيػػػط ف هػػػص ارإاػػػؼ  (25)
 .33، ص1973-واا ارثع اؼ –ارثهتو ازإؿ، ارق دا   ازإؿ ثف ارقاف ارع ا ف

ثاػػػػػػػوا  ارػػػػػػػاأم ارعػػػػػػػ ـ إامعػػػػػػػالـ إاروع  ػػػػػػػة / –و.ااثػػػػػػػ  عثػػػػػػػ ا –و.دػػػػػػػ إص ارا ػػػػػػػ   (26)
 .234ي  ؽ/ص
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اروع  ػػػػة اراػػػػل إإ ة ارثإهلػػػػة إرػػػػ  ارعػػػػااؽ رػػػػالؿ ار ػػػػاغ ارعااأ ػػػػة  –و. يػػػػعو يػػػػتث ف  (27)
 .27ص، 2002واا ار ؤإف ار ق ه ة ارع ثة  –  واو –ام ااإ ة 

 .24/ ص 1990ارق دا  –واا ارثع اؼ–اراأم ارع ـ إار اغ ارإفي ة–و.ثرا ا ارال ثص (28)
ارا  هة ارو إ ة هص إيااب ؿ   ف أ     اراااع ثػع ارعػاغ إاراإػ  ا  –ا ثو هإاو أإإا  (29)

 .317، ص2006اروارتص /ارق دا /ع رـ اركا غ،
 (30) http://www.attajdid.ibfoldef.asp 

()  اروكاإا ه ثس  ا ػص /ثػف ا ػا  ارإهػإه ارعا  ػة ازثا ك ػة هػص امعػالـ ازثا كػص إ إاثػص
 رت  غ ارو ثقااطص إ اأس ارثعلو ارعا ص ازثا كص .

-http://www ()mericainarabic.comldefauit. 

(31)  http:www.Zope.gidsh-shalom.org.home. 

(#)  اراػػإا  ارإثط ػػػة /عاهلػػ  ثعهػػػـ إ  يػػاا )أإلػػػ  ااػػػإا عقتػػص  ػػػ بع  ػػ ف إهػػػااو إهث عػػػة
   ثع إة    ا إر  ااه ه دذه ارهث عة إ إ  رص ثع ف أإ  ص  ع إ (.

(32)  http: //www. Islamoline.net.servlet. 

 ثف رالؿ ثا  عة ث  اـ     ارف  ب  ي إر اة أإ اص اره  ا  إارعا ص . (33)
يػػااب ؿ ايػػاروـ  ػػاكة وع  ػػة أثا ك ػػة را يػػ ف اػػإاال ( رتك اػػغ ث ثػػو  ث ػػو  ثقػػ ؿ )إ (34)

 إقال عف ثإأع ادإااإي  * 16/1/2009هص 
http://www.eloph.com/wep/bolitics. 
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 دور الملصقات الجدارية
 لالنتخابات الدراية حمالت في

 
 

 نالَتخاباث انذعايت محالث يف اجلذاريت املهصقاث دٔر
 

ــدان   .م ــماريل  يـــــــ ــعرا  يدـــــــ                                                           م. رـــــــ
 ن

 األرالم                     كلية اآلداب/قدم جامعة تكريت/
 ن

 
 وىػ  مكتوبػة أو مصػور  أو منطوقػة كانت سواء اإلنساف عند أىمية لمكممة أف

 عمػى تػؤرر التػ  الدعايػة عػف اإلنسػاف طريقيػا عف عبر الت  األولى االتصالية الوسيمة
 . وتجتذبو الفرد

 فػػػ  قدرتػػػو عمػػػى الػػػدعا   الممصػػػؽ عبػػػر االنتخابيػػػة الدعايػػػة جػػػوىر وينصػػػ 
 الذي باالتجاه الناخبيف جميور لدى القناعات وتغير أراء عف والتعبير التأريرات إحداث
 وصػػوؿ كيفيػػة فػػ  والفنيػػة الموضػػوعية األسػػس ولمعرفػػة الدعا يػػة بالعمميػػة ا ـالقػػ يريػػده

 الػذي بالشػكؿ احتياجػاتيـ وتحديد واحد وقت ف  الناخبيف مالييف إلى. الدعا ية الرسالة
 مػ  يتالءـ الذي وبالمستوى ممصقاتيـ عبر دعايتيـ بإطالؽ بالشروع لممرشحيف يسمح

 . الجميور وأماؿ متطمبات
 أصػولو لػو عممػا الدعاية أصبحت الحديث العمم  والتقدـ التاريخ  تطور وبعد

 وقػد اإلنسػان  المجتمػ  داخؿ والسموؾ الفكر عمى لمسيطر  فاستػخدمت وقواعده وأنواعو
 تعنػػػ  أنيػػػا إذ واالتصػػػاؿ األعػػػالـ عمػػػوـ فػػػ  ميمػػػة مكانػػػة االنتخابيػػػة الدعايػػػة احتمػػػت
 سػواء السياسػية أىػدافيـ لتحقيػؽ بيػا موفالقا  يزاوليا الت  والفعاليات األنشطة مجموعة

 . والبرلمانيف الحزبيف القاد  أو المرشحيف مف كانوا
 :انبحث يشكهت

 محػػػدد  مشػػػكمة وجػػػود ىػػػ  العممػػػ  البحػػػث بيػػػا تميػػػز التػػػ  الر يسػػػية الميػػػز  أف
 إلػى لموصػوؿ بحيرياتيػا واإلحاطػة كميػا بتفاصػيميا ويحمميػا يدرسيا مف االنتباه تسترع 
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 رػػالث طريػػؽ عػػف فيػػو والتحقيػػؽ الغمػػوض ذالػػؾ إلزالػػة حمػػوؿ أيجػػاد فػػ  تسػػاىـ أسػػ مة
 :خطوات
 تقػػػػػويـ – ج         المشػػػػػكمة تحميػػػػػؿ –           بالمشػػػػػكمة اإلحسػػػػػاس – أ
 المشكمة

 االنتخابػػات فػػ  جداريػػو الممصػػقات بػػدور التعريػػؼ فػػ  البحػػث مشػػكمة تػػتخمص
 االنتخابيػة العمميػة فػ  اتالممصق ىذه دور عمى نظريا البحث معمومات بتطبيؽ العامة
 . العالـ بمداف  تجري الت 

 : انبحث أًْيت

 الموضػػوعات تشػػيرىا التػػ  المشػػكالت أىميػػة مػػف العممػػ  البحػػث أىميػػة تػػأت 
 يسػػػخر أف يجػػػ  العممػػػ  البحػػػث أف وبمػػػا ،ألييػػػا تمتػػػد التػػػ  والمجػػػاالت تتناوليػػػا التػػػ 
 . قضاياه م  ويتفاعؿ المجتم  لخدمة

 الجدارية الممصقات عبر االنتخابية الدعاية تجربة م   يتجاو  البحث ىذا فاف
 البحػوث فػ  الحاصػؿ الػنقص سػد ف  باإلسياـ تكمف البحث أىمية فاف لذا لالنتخابات

 إلػى بػدورىا تػؤدي والتػ  الدعا يػة لمحمػالت العمميػة األسػس تطبيػؽ تتناوؿ الت  العممية
 البحػػث أىميػػة تػػأت  وعميػػو،ابيةاالنتخ العمميػػة فػػ  باالشػػتراؾ النػػاخبيف وتحفيػػز اسػػتمالة
 اآلتية لألسبا  الدعا   الممصؽ باستخداـ

 .الناخبيف إلى الرسالة إيصاؿ ف  الممصؽ قدر  عمى التركيز -1
 بصور  االنتخابية والدعاية األعالـ حقؿ ف  التخصص  المجاؿ إرراء ف  إسيامو -2

 .خاصة

 :  انبحث أْذاف
 -: اآلتية األس مة عمى اإلجابة إلى البحث  ييدؼ
 ؟ ألجداري لمممصؽ الفن  بناء تشكؿ الت  األساسية العناصر ى  ما -1
 اتصػػػػػاؿ وسػػػػػيمة باعتبارىػػػػػا الجداريػػػػػة الممصػػػػػقات تقػػػػػدميا التػػػػػ  الرسػػػػػالة ىػػػػػ  مػػػػػا -2

 ؟ واإلعالمية االنتخابية الحمالت ف  جماىيري

 (1)؟ واالتصاؿ األعالـ وسا ؿ احد الممصقات تعتبر أف يمكف ىؿ -3
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 األٔل حثاملب
 ٔتطٕرِ أجلذاري املهصق َشأة

 االَتخابيت انذعايت يف ٔأًْيتّ
 
 
 
 

 الملصق مفكوم:  أٔال

 العالم في الملصق تطور وتاريخ نذأة:  ثاَيا

 الجدارية الملصقات أنواع:  ثانثا
 وممي اته الملصق خصائص:  رابعا
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 األٔل املبحث
 ئصّٔخصا ٔإَٔاعّ ٔتطٕرِ َٔشأتّ يفٕٓيّ أجلذاري املهصق

 -: املهصق يفٕٓو -1

 تقػديـ طريقػو عػف يػتـ متجانس غير جميور إلى تتجو اتصالية وسيمة الممصؽ
 عناصػػر وبقيػػة واأللػػواف والخطػػوط والرسػػوـ والػػدالالت بالمعػػان  يتمرػػؿ الػػذي المضػػموف
 الممصػؽ قيمػة أف التعريػؼ ىػذا فػ  وتػرى. (2)ألجمو وجد الذي الغرض لتحقيؽ األخرى
 وبما ،والفنية الوظيفية القيمة ناحية ف  متوازنا يكوف أف أي حياووضو  فكرتو ف  تكمف
قنػػاع والمسػػتقبؿ المرسػػؿ بػػيف المتبػػادؿ لمفيػػـ وسػػيمة الممصػػؽ أف  يحممػػو بمػػا المسػػتقبؿ وا 

 ومفيػوـ مباشػر  وغيػر مباشػر  بصػور  المتمقػ  بحيػا  مساس ليا وأراء أفكار مف المرسؿ
 (لصػوقا) بالكسػر  بػو (لصػيؽ)"  ؽ ص ؿ"  لصؽ معناه المغوية القواميس ف  الممصؽ
 اإلعالنػػات عمػػى ممصػػؽ كممػػة وتطمػػؽ. (3)غيػػره بػػو( الصػػقو) و بػػو (التصػػؽ) و بالضػػـ

 الجػدراف عمػى تمصػؽ أخرى ماد  أي او الورؽ او الخش  عمى المرسومة أو المطبوعة
 واالجتماعيػػة والسياسػػية واإلعالميػػة الدعا يػػة الوظػػا ؼ إحػػدى لتػػؤدي لػػذلؾ المخصصػػة

 باعتبارىػػا وكسػػبيا الجمػػاىير فػػ  لمتػػأرير أيػػدلوجيتيا لنقػػؿ والتعميميػػة واإلرشػػادية نيػػةوالف
 عامة بصور  المختمفة المجتم  ف ات إلى والمعان  واألفكار النقؿ سيمة اتصالية وسيمة

. 
 : انعامل يف ٔتطٕرِ املهصق َشأة -2

 جػاؿم وف  الدعا   التوظيؼ مجاؿ ف  سواء مختمفة بمراحؿ الممصقات مرت
 وألزمػػػان  الصػػػناع  التطػػػور عػػػف فضػػػال األوليػػػة المػػػواد واسػػػتخداـ والطباعػػػة التصػػػميـ
 الدراسػات بعض وتشير الحاضر الوقت ف  عميو ىو ما عمى وصمت أف إلى والمكان 

 األلمػػان  قبػػؿ مػػف الطباعػػة الختػػراع األولػػى السػػنوات إلػػى تعػػود الممصػػؽ نشػػأ  أف إلػػى
 اغمػػػػػ  وكانػػػػػت خشػػػػػبية طبػػػػػ  آلػػػػػة أوؿ عاختػػػػػرا عنػػػػػد (1438،1445) عػػػػػاـ جػػػػػوتنبرغ
 تمصػؽ ضػريبية تخمينػات او ممكيػة بيانػات شػممت كتابيػة مػاد  عمػى تحتػوي الممصقات

 .(4)العامة األماكف ف  او الكنا س ف 
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 1477 عػػػاـ (William Kakston) (كاكسػػػتوف ولػػػيـ) المصػػػمـ ذلػػػؾ وبعػػػد
مكانيػة قػدر  أكرر الطباعة مكا ف بتطوير قاـ الذي  اىتمػاـ مػدعا  فكانػت الطبػ  عمػى وا 
 القػػػػرف أواخػػػػر وفػػػػ . (5)اقػػػػؿ يكمفػػػػو والتجاريػػػػة الدعا يػػػػة والمنشػػػػورات الممصػػػػقات لطبػػػػ 

 الػذي الممصػؽ  أبرزىػا مػف وكػاف اإلعالنيػة الدعا ية الممصقات انتشرت عشر السادس
 فػػ  اآلرػػار جمعيػػة فػػ  حاليػػا والمحفػػوظ بريطانيػػا فػػ  األسػػماؾ تجػػار  جماعػػة أصػػدرتو

 فػ  أال المعػروؼ بشػكمو يظير ولـ نصيحة شكؿ عمى ينشر إعالف ؿأو  ويعد. (6)لندف
 المواصػػالت مجػػاؿ فػػ  تقػػدـ مػػف رافقيػػا ومػػا الصػػناعية الرػػور  بدايػػة ومػػ  ،1655 عػػاـ

 أنتػاج تقػدـ فػ  سػاىمت التػ  الميكانيكيػة الطباعػة ميداف ف  تحققت الت  واالختراعات
 . المختمفة الممصقات

 الممونػػػػة والرسػػػػوـ الصػػػػور طباعػػػػة انيػػػػةأمك الممصػػػػؽ شػػػػيد التطػػػػور ىػػػػذا ومػػػػف
 أنتجت وقد االنتشار وسيولة قميمة بكمفة االستعراضية ولممسرحيات الدعا ية لمممصقات
 .(7)1845 عاـ إلى تاريخيا يعود ممونة ممصقات باريس ف  (روستوف) مؤسسة

 بالمبدأ مرتبطا األولى العالمية الحر  وحتى 1871 عاـ مابيف الممصؽ وظؿ
 كػػػػػاف عنػػػػػدىا 1919 – 1871عػػػػػاـ بػػػػػيف األولػػػػػى مػػػػػرحمتيف لمممصػػػػػؽ تبػػػػػثو  التجػػػػػاري
 وقتنػا حتػى 1919 عػاـ مف ابتداء األخرى والمرحمة التجارية عمميات مف جزا الممصؽ
 عالقتػػػػو تطػػػػوير لػػػػو  ىيػػػػأ ممػػػػا السياسػػػػ  الممصػػػػؽ ظيػػػػور فػػػػ  تحقػػػػؽ وقػػػػد الحاضػػػػر
 األمػػر بدايػػة فػػ  األولػػى العالميػػة الحػػر  منػػذ السياسػػ  الممصػػؽ واسػػتخداـ بالجمػػاىير

 لغػػرض المسػػمحة القػػوات فػػ  لمػػدخوؿ التجنيػػد تشػػجي  اسػػتخدمت دعا يػػة وسػػيمة وأصػػبح
 .(8)مشاعرىـ أرار  طريؽ عف القتاؿ

 أفػػراد تػػربط التػػ  العميقػػة والصػػالت العالقػػات الممصػػقات مواضػػي  شػػممت كمػػا
 نانػػةالر  الكممػػات الرػػوار اسػػتخدـ 1719 الفرنسػػية الرػػور قامػػت وعنػػدما ،الواحػػد  األسػػر 

 عمػػى مقػػدرتيا القػػاد  يطمقيػػا كػػاف التػػ  الخطػػ  وأربتػػت ،شػػعبيـ إلػػى أفكػػارىـ إليصػػاؿ
 .(9)وتوعيتيـ الناس واىتماـ انتباه جد 

 مسػاىمة األولػى العالميػة الحػر  أرنػاء اسػتخدمت الت  الممصقات ساىمت وقد
 لميػػةالعا الحػػر  وبعػػد.  المتنازعػػة األطػػراؼ بػػيف البغػػيض العػػداء روح أرػػار  فػػ  فعالػػة
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 نتػػػػا   أوجػػػػدت جديػػػػد  وفكريػػػػة سياسػػػػية تطػػػػورات ظيػػػػرت (1945 – 1939) الرانيػػػػة
 أىميػػة ازدادت العشػريف القػرف مػػف السػتينات وفػ . (11)لمسػػالـ وتػدعو الحػرو  تعػارض

 عػػاـ كوبػػا ففػػ  ،بالجمػػاىير عالقتيػػا تعميػػؽ فػػ  السػػب  تعػػد التػػ  السياسػػية الممصػػقات
 تاريخ ف  متميز  مكانة الدولة ليذه انتوك دعا ية تأريرات ليا ممصقات ظيرت 1952
. (11)المصػمميف وأعمػاؿ المجتمػ  لغػة بػيف قرابػة بإيجػاد الممصػقات امتازت إذ الممصؽ

 . واسعا وانتشارا تطورا الممصؽ شيد العشريف القرف مف األخرييف العقديف وف 
 : انسياسي ٔاالتصال املهصق -1

 االنكميزيػة المغػة فػ  نفسػو عنػىالم ىػو العربيػة ةالمغ ف  اتصاؿ كممة معنى أف
(Communication )الفعػؿ اسـ وىو (Communicate ) المغػة فػ  الفعػؿ فػأف لػذا 

 او المبمغػػػة المعمومػػػات بمعنػػى العربيػػػة فػػػ  واالسػػـ الشػػػ ء يبمػػػ  بمعنػػى يتصػػػؿ العربيػػة
 .(12)اإلشارات طريؽ عف والمعمومات األفكار وتبادؿ الخطية او الشفوية الرسالة

 معػػيف واقػػ  عػػف يعبػػر السياسػػ  النظػػاـ وظػػا ؼ احػػد ىػػو سياسػػ ال واالتصػػاؿ
 الحاكمػػة السياسػػية األحػػزا  اسػػتخدمت كممػػا أي تحريػػؼ او تشػػويو دوف بالحقػػا ؽ ويمػػد
 واتجاىاتيػا ومواقفيػا وتطمعاتيػا الجمػاىير نػبض ألػييـ تنقػؿ وفعالػة جيػد  اتصػاؿ قنوات
 الحػػػػاكـ بيف التواصؿ يزداد ،الحاكـ لمحز  التوجييية واإلرشادات التعميمات عف فضال

 النشػػاط مػػف الجػػزء ذلػػؾ ىػػو السياسػػ  واالتصػػاؿ. (13)ومسػػتمر  جيػػد  بصػػور  والمحكػػوـ
 عػػف والمواقػػؼ واألفكػار المعمومػػات بػث فػػ  المختصػػة اليي ػات بػػو تقػوـ الػػذي االتصػاؿ
 الحكومػة ف  تؤرر سياسية تتعمؽ محدد  سياسية أىدافا يعكس والذي الحكومية الشؤوف

 االتصػػػاؿ وسػػػا ؿ طريػػػؽ عػػػف الشػػػعو  او لألفػػػراد الخػػػاص االتجػػػاه او العػػػاـ رأيالػػػ او
 .(14)المتعدد 
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 -:  انسياسي االتصال عهيٓا يقٕو انتي انسياسيت انعُاصر
 . السياس  االتصاؿ عممية مضموف وىو : السياسي النشاط -
 . الناس عامة مف شخص او اإلعالم  او السياس  وىو : باالتصال القائم -

 الحكومػػة تمارسػػو الػػذي السياسػػ  النشػػاط تجسػػد اتصػػاؿ وسػػيمة كػػؿ وىػػ  : ةالوسيييم -
 .والمر ية السمعية واألجيز  والصحؼ كالممصقات ف  الشع  وأفراد واإلعالمييف

 كاألحزا  واالتحادات . التنظيمات : -

 . والجمعيات كالنوادي تنظيما األقؿ : التجمعات -

 . (الممصقات ،اإلذاعة ،تالفضا يا ،الصحؼ) : الجماهيري االتصال وسائل -

 .(15)(التجمعات ،المظاىرات ،الميرجانات) : الخاصة المناسبات  -

 صػػور  وىػػو والدعا يػػة االنتخابيػػة العمميػػة عصػػ  ىػػو :السياسييي االتصييال وان
 االتصػػالية، العمميػػة فػػ  جميعيػػا المعروفػػة القواعػػد عميػػو وتنطبػػؽ االتصػػاؿ صػػور فػػ 

 .  السياس  واالتصاؿ
 ويكػػوف ،الفعػػؿ ردود عنػػو ينػػت  الػػذي التػػأرير لغػػرض عينػػةم بخصػػا ص ويتميػػز

 الشػػعور حالػػة وتبػػرز والمحكػػوـ الحػػاكـ بػػيف العالقػػة طبيعػػة مػػف نابعػػا السياسػػ  السػػموؾ
 االىتمػاـ او باالرتيػاح الشػعور عدـ او باالنتماء وتفتخر الحاكـ عف بالرضا والالشعور
 .(16)بالجماعة

 -:  انسياسي املهصق ٔظائف

 اتجػػػػاه عػػػػف تعبػػػػر دعػػػػا   مضػػػػموف ذات اتصػػػػالية رسػػػػالة سػػػػ السيا الممصػػػػؽ
 او زمانيػة) المتاحة الظروؼ حس  بتوجيو تقوـ الت  السياسية الجية وأىداؼ البرنام 
 .(17)باالت  الممصؽ وظا ؼ تمخيص ويمكف (مكانية

 وسػيمة الممصؽ أف وبما العصور أقدـ منذ المسار ىذا اتخذت : واألخبار األعالم  -1
 اسػتخداـ إلػى السياسػ  الكيانات لج ت لذا اإلدراؾ وسيمة االنتشار سريعة اتصالية

 المضػاميف طريػؽ عػف فيػو والتػأرير الجميػور إلػى األىػداؼ نقػؿ لغػرض الممصقات
 .(18)الرموز او الكممة او الحرؼ او الصور  ف  كانت سواءا ينقميا الت 
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 بسػيطت عمػى يعمػؿ دعػا   نشػاط بػدوف سياس  عمؿ وجود الصع  مف : الدعاية -2
 أف وبمػػػا (العػػػاـ الػػػرأي) او الجميػػػور اسػػػتمالة عمػػػى تػػػروـ التػػػ  والبػػػرام  األىػػػداؼ
 الػرأي التػأرير إلػى تيدؼ مختمفة واتجاىات مضاميف ذات رسالة السياس  الممصؽ
 باإليجػػػاز لتميػػػزه دعا يػػػة كػػػأدا  السياسػػػ  واألحػػػزا  الكيانػػػات اسػػػتخدمتو فقػػػد العػػػاـ

 .(19)وبالبساطة

 مرسػػميا مضػػموف تحمػػؿ بصػػرية اتصػػالية وسػػيمة الممصػػؽ فأ بمػػا : الهوييية تحديييد -3
 الحػػز  او الحركػػة اسػػـ او شػػعار يحمػػؿ فػػال لػػذا وصػػممتو أنتجتػػو التػػ  الجيػػة أي

 الػذي الممصػؽ طريػؽ عػف األحػزا  ىويات يفرز او يميز أف بالمواطف يطم  الذي
 .(21)أنتجتو الت  الجية باسـ عرؼ

 واإلرشػاد والنوعيػة الترقيػؼ مجػاؿ فػ  ميما دورا الممصؽ لع  : والتوعية التثقيف -4
 شػػرا ح فػػ  والتوجيػػو والفنيػػة واالجتماعيػػة السياسػػية الرقافػػات نشػػر عمػػى سػػاعد ألنػػو

 .(21)وتوزيعو لصقو طريؽ عف المجتم 
 -:  املهصق جناح شرٔط

 بيػػا األخػػذ الدعايػػة او الممصػػقات مصػػمم  عمػػى أساسػػية شػػروط رالرػػة ىنػػاؾ
 : وى 
 موضػػػوع لطػػػرح والمال ػػػـ المناسػػػ  بالوقػػػت االلتػػػزاـ يجػػػ  إذ : المناسييي  التوقييييت -1

 االسػػتعداد نسػػبة وتعػػود الموضػػوع مػػ  الجميػػور تفاعػػؿ يضػػمف ذلػػؾ الف الممصػػؽ
 بتوقيػت يػرتبط أف مػف بػد فال األفكار لتقبؿ الجماىير استعداد إلى لمممصؽ والتقبؿ
 .(22)معيف ومكاف محدد زمن 

حدارا واقعية أفكارا جسدوفي الممصقات مصمم  أكرر أف:  الحقيقة عن التعبير -2  وا 
 فال اجتماعيو او رقافية او تربوية او إرشادية او توجيو او دعا ية او سياسية تكوف

 تجسػيد فػ  المبالغػة وجػود رغػـ الصػدؽ مػف كبيػر جانػ  فيػو الممصػؽ يكوف أف بد
 .(23)الفضاءات ممصقات داخؿ المضاميف
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 فػػػػ  دورا يمعػػػػ  كممػػػػاتلم األفضػػػػؿ االختيػػػػار أف : لممفييييردات الصييييحي  االختيييييار -3
 غيػر الحشػو عػف االعتبػار بنظػر اخذ م  واالنفعاالت العواطؼ ف  التأرير أسمو 
 خػالؿ ومػف ،األساسػية العناصػر بقيػة مػ  والعناويف والتعارؼ النص ف  لو المبرر
 .(24)المذكور  والماد  لمممصؽ العاـ المظير بيف واالنسجاـ الوحد 

 : املهصقاث إَٔاع
 المناسػػػػبات فػػػػ  ميمػػػػا دورا ويمعػػػػ  لإلنسػػػػاف اليوميػػػػة لحيػػػػا با الممصػػػػؽ يػػػػرتبط

 المجتمػػ  فػػ  تظيػػر التػػ  المشػػكالت عمػػى تغمػػ  ىػػو الممصػػؽ ودور والدينيػػة الوطنيػػة
 المتميػز والممصػؽ أىدافػو لتحقيػؽ السػع  طريقػة عمػى اإلنسػاف فييػا يعػيش الت  والبي ة
 يالحظ المتمق  فال مختصرا عنوانا ويتضمف المعمومات مف يمكف ما اقؿ عمى يحتوي
 الوقػػت لديػػو يكػػوف وال العػػاـ المكػػاف او بالشػػارع مػػروره أرنػػاء الممصػػقات ىػػذه مرػػؿ ويقػػرأ

 .(25)كرير  تفاصيؿ م  طويؿ عنواف لقراء  الكاف 

 -: ْي املهصقاث يٍ إَٔاع ُْاك
 بالجمػػػاىير مباشػػػرا ارتباطػػػا يػػػرتبط الػػػذي الممصػػػؽ وىػػػ  -: السياسيييية الممصيييقات -1

 ويعػػػػد ،السياسػػػػ  الػػػػوع  جانػػػػ  إلػػػػى الرقػػػػاف  الػػػػوع  إليجػػػػاد بػػػػارز  وسػػػػيمة لكونػػػػو
 ويعمػؿ السياسػية اإلحػداث يشػمؿ موجػو سياسػ  فكػري طاب  ذو السياس  الممصؽ

 المتمقػ  لػدى التػأرير مػف معػيف بقػدر فػاعال ويكػوف والشعارات األفكار تجسيد عمى
 .(26)معينة وفكر  موقؼ حوؿ واستقطابو

 والخػػػػػدمات باألفكػػػػػار تتعمػػػػػؽ التػػػػػ  قاتالممصػػػػػ وىػػػػػ  -: اإلرشيييييادية الممصيييييقات -2
 ،المػػدن  الػػدفاع:  مػػرال عنيػػا شػػي ا اليعػػرؼ الػػذي لمجميػػور المعروضػػة والمنشػػات
 وتتمرػػػؿ ،االجتماعيػػػة والشػػػؤوف ،والزراعػػػ  الصػػػناع  والقطػػػاع ،الداخميػػػة ،المػػػرور
 الحصػوؿ لو تيسر الت  بالمعمومات الجميور تمد بأنيا  اإلرشادي الممصؽ وظيفة
 والحرا ػػػؽ الػػػزالزؿ مػػػف احترازيػػػة تػػػدابير اتخػػػاذ لغػػػرض الممصػػػؽ ريػػػؽط عػػػف عمييػػػا

 .(27)وغيرىا والماء والكيرباء والفيضانات واألوب ة

 او تجاريػة لسػمعة او السياسػية لمدعايػة تسػتخدـ التػ  وىػ  -: الدعائية الممصقات -3
 واليػػدؼ الخارجيػػة والطػػرؽ العامػػة واألمػػاكف األسػػواؽ فػػ  عنيػػا والتػػروي  صػػناعية
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 أصػػػػوات كسػػػػ  لممرشػػػػحيف الدعا يػػػػة الممصػػػػقات اسػػػػتخدمت وقػػػػد الػػػػربح وىػػػػ منيػػػػا
 ظمػػت وقػػد االنتخابيػػة ولبػػرامجيـ لصػػورىـ المرشػػحيف أظيػػار طريػػؽ عػػف النػػاخبيف

 اجتماعيػا او سياسػيا كػاف سػواء الجميػور كسػ  ف  دورا تمع  الدعا ية الممصقات
 .(28)رقافيا او

 تعبػر ووظيفتػو والتجػار  تعمػيـوال التربيػة مجػاؿ فػ  ويسػتخدـ -: التعميميي الممصق -4
 أىػػداؼ التعميمػػ  ولمممصػػؽ الممصػػقات تمػػؾ مػػ  تفاعمػػو نتيجػػة المػػتعمـ سػػموؾ عػػف

 عنػد اإليضػاح وسػا ؿ فػ  يستخدـ كما ،وترفييية رقافية واجتماعية وتربوية تعميمية
 .(29)كافة الدراسية المراحؿ ف  التدريس

 المؤسسػات عػف تصػدر تػ ال الممصػقات تمػؾ وىػ  -: والفنيية الثقافية الممصقات -5
 كبػػرى أىميػػة والفنيػػة واإلعالميػػة الرقافيػػة لمجوانػػ  تعطػػ  والتػػ  واإلعالميػػة الرقافيػػة
 عػػػف الرقافيػػػة والميرجانػػػات الفعاليػػػات تغطيػػػة أىػػػدافيا ومػػػف الممصػػػقات طريػػػؽ عػػػف

 . المعارض ف  عرضيا طريؽ

 ازإلبػػر  السياسػػية لمدعايػػة توظػػؼ التػػ  الممصػػقات وىػػ  -: السييياحية الممصييقات -6
 دينيػػا او ارريػػا كػػاف سػػواء السػػياح  الموقػػ  يتضػػمنيا التػػ  السػػياحية المرافػػؽ نشػػاط

عطػػاء يصػػاؿ المعمنػػة الجيػػة تقػػدميا التػػ  الخػػدمات عػػف مػػؤرر انطبػػاع وا   صػػور  وا 
 .(31)ألييا الوصوؿ المشاىد يستطي  ال الت  المواق  تمؾ عف السياح  الواق 

 صػػور  الجميػػور أذىػػاف فػػ  مػػؽتخ التػػ  الممصػػقات وىػػ  -: التجارييية الممصييقات -7
 والمعػػػػدات كػػػػاألجيز  المنتػػػػوج يمرػػػػؿ الػػػػذي الشػػػػعار تصػػػػميـ وابػػػػرز المعمنػػػػة لمجيػػػػة

 الغذا يػػػػػة والمنتجػػػػػات والمالبػػػػػس والعطػػػػػور واإلكسسػػػػػوارات والػػػػػديكورات والسػػػػػيارات
 إعػػداد عمػػى التجػػاري الممصػػؽ ويعمػػؿ ،المنزلػػ  االسػػتخداـ وأجيػػز  الطبيػػة واألجيػػز 

بػػراز السػػمعة تمػػؾ إلػػى المسػػتيمؾ انتبػػاه وجػػد  بػػالمنت  الرقػػة  بػػو واألغػػراء فوا ػػدىا وا 
 . لشرا يا

 -:  ٔمميزاتّ املهصق خصائص

 : باالت  إيجازىا ويمكف عد  خصا ص ألجداري لمممصؽ
 ومطبوعػػػة ومركػػػز  مختصػػػر  التبغرافيػػػة الممصػػػؽ عناصػػػر كانػػػت كممػػػا -: اإليجيييا  -1

 تمكػػف الدعا يػػة لمرسػػالة (قػػ المتم) المسػػتقبؿ قبػػؿ مػػف مفيومػػة وبمغػػة كبيػػر  بػػأحرؼ
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 ربمػا سػريعة قػراء  يتطمػ  الممصؽ الف بسرعة والفيـ واإلدراؾ التركيز مف المتمق 
 .(31)معدودات بروان  تكوف

 ذلػػؾ كػػاف سػػواء بسػػيطة تعبيػػرات ذا يكػػوف أف الػػدعا   الممصػػؽ عمػػى -: البسيياطة -2
 فيمػػػا ةمتداخمػػػ ألتكػػػوف واف الصػػػور وحتػػػى والػػػدالالت والحركػػػات الرمػػػوز باسػػػتخداـ

 تكػوف وال طبقػات بكؿ المجتم  يتفيميا بسيطة بصور  األفكار عف تعبر واف بينيا
 . بنا يا عناصر ف  ومتداخمة فضا ياتيا ف  مشوشة

 عػف الممصػؽ باتجػاه البصر وشد انتباه جذ  المرسؿ او المصمـ عمى -: القراءة -3
 الػػػذي والمكػػاف الحجػػػـ طريػػؽ عػػف او جديػػػد  فكػػر  او منفػػرد مضػػػموف طػػرح طريػػؽ
 موجػو تقييمػا نظامػا يتبػ  ألجػداري الممصػؽ أف المالحظ ومف ممصقاتو فيو يعرض

 ىػػدؼ ذات تكػػوف مػػا غالبػػا التػػ  الدعا يػػة الرسػػالة إيصػػاؿ منػػو اليػػدؼ المتمقػػ  إلػػى
 . واحد  وفكر  واحد

 ونفسػػػ  فكػػػري مضػػػموف ذا انػػػو الممصػػػؽ يميػػػز مػػػا أىػػػـ أف -: الممصيييق مميييي ات -4
 ىػػػذا وعمػػػى تاريخيػػػة حقبػػػة كػػػؿ فػػػ  والرمػػػوز اراتوالشػػػع األفكػػػار يجسػػػد واجتمػػػاع 
 .(32)االتصاؿ وسا ؿ بقية عف مميز  عد  بصفات الممصؽ تميز األساس

 فػ  توضػ  او تربت أف يمكف حيث -: والنقل االستخدام سهمة وسيمة الممصق -1
 لغػرض المسػتقبؿ إلػى الوصػوؿ عمميػة يسػيؿ مما المستيدفة او المال مة األماكف
 .اإلقناع او التأرير

 الوسػػا ؿ بواسػػطة -: إيصييالها الصييعوبة ميين التييي المعمومييات يوصييل الممصييق -2
 محػػددا يكػػوف ال انػػو مػػف الػػرغـ عمػػى وسػػيمة الممصػػؽ عػػد لػػذا األخػػرى االتصػػالية

 . مطمؽ او معينة ومكاف بزماف

 ومتطمبػػات تتماشػػى -: التمقييي سييريعة بصييرية اتصييالية وسيييمة الممصييق يعييد -3
 .رمز او فكر  يأ تفسير او استالـ ف  سواء العصر

 واألىػػػداؼ لإلغػػػراض باسػػػتخدامو وذلػػػؾ -: حضيييارية وسييييمة الممصيييق أن بميييا -4
 ،السػػػياحية ،التعميميػػػة ،اإلعالنيػػػة ،التوجيييػػػة السياسػػػية ،الدعا يػػػة منيػػػا المختمفػػػة
 . الرقافية
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 انثاَي املبحث

  يف انتبٕغرافيت انعُاصر
 تـذاريـاجل قاثـاملهص ىـاييــتص

 
 
 
 

 . العنوان : أٔال
 . والتخطيطات والردوم الصور : ثاَيا
 .الذعار : ثانثا

ــا ــدرائي الملصــق لتــأريرات النفدــية األدــ  : رابع  ال
 . االنتخابي
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 املبحث انثاَي
 أجلذاريّ املهصقاث تصاييى يف انتبٕغرافيت انعُاصر

 
 المغػػة عمػػى يعتمػػد وحضػػاري أيػػديولوج  مخػػزوف ذا" شػػعبيا" فنػػا الممصػػؽ يعػػد
 محػػػدد  مفػػػردات ذات مػػػوجز  لغػػػة طريػػػؽ عػػػف وتػػػأرير واتصػػػاؿ نقػػػؿ كوسػػػيمة التصػػػورية

 السياسػػية والشػػعارات والعنػػاويف واأللػػواف كالصػػور  فييػػا يجسػػد الػػذي الحػػدث عػػف ومعبػػر 
 تسػعى صػامتة رسالة تنقؿ الت  والحركات الرموز مف الكرير يوظؼ الدعا   والممصؽ

 تمؾ تجاه األنظار يوجو مما قوي تأرير ليا يكوف أف إلى وتيدؼ البصرية مخاطبة إلى
 .(33)المقصود  البصرية الرسالة

 :  Title انعُٕاٌ:  أٔال

 العػاـ ىيكمػو وتحديػد الممصػؽ بنػاء ف " أساسيا ا"تبوغراف " عنصرا العنواف يعد
 بطبيعػػػة التعريػػػؼ فػػػ  يسػػػيـ انػػػو عػػػف" فضػػػال ،الموضػػػوع لنػػػوع تبعػػػا أىميتػػػو وتتفػػػاوت
 ويكتػ  (الفرعػ ) والرػانوي الر يسػية منيػا نػواعأ عمػى العنواف ويظير وبمحتواه الممصؽ
 بصور  المضموف معطيات إلبراز بسرعة استيعابو سيولة لغرض وواضح موجز بشكؿ

 تحقيػػؽ فػػ " كبيػػرا" دورا وألوانيػػا حروفيػػا سػػمؾ طريػػؽ عػػف العنػػاويف وتمعػػ  ،مختصػػر 
 . األت  جدوؿ خالؿ مف ذلؾ إيضاح ويمكف ،(34)لمممصؽ واالتصال  الدعا   اليدؼ

 الممي  العنوان يحتويها التي الكممات عدد يوض  (1) رقم جدول
 نسبة من قرؤوا  العنوان المضمون يحتويها التي الكممات عدد ت
 %87، 3 3 -1من 1
 %86، 2 6 -4من 2
 %84 9 -7من 3
 %82، 5 12 -10من 4
 %77، 9 12أكثر من  5
  البصرية اإلرشادات وعمم التشكيمي الفن لغة:شموط لدين ع ا عن نقالا  ،الجدول 
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 يتمتػػ  كممػػات 3-1 مػػف القصػػير العنػواف أف الػػذكر األنػػؼ الجػػدوؿ مػػف يتضػح
 مرػػؿ القػػراء  عمػػى كبيػػر ارػػر ليػػا عوامػػؿ ىنػػاؾ ولكػػف قراءتػػو لسػػيولة وذلػػؾ نسػػبة بػػأعمى
 .والحجـ والموف الشكؿ

 : يم  وكما المضموف آو الشكؿ حس  أما العناويف تصنؼ كما
 :كالانعُأيٍ حسب اإلش   -1

 وتشػػجيعو المتمقػػ  انتبػػاه لجػػذ  سػػؤاؿ بشػػكؿ يصػػاغ -: االسييتفهامي العنييوان - أ
 .الممصؽ نحو اإلقباؿ

 المسػػػتيدؼ الجميػػػور إلػػػى فيػػػو المعمومػػػات وتوجػػػو -: آمييير بشيييكل العنيييوان –  
 . (كذا رقـ القا مة انتخ ) مرال أمر بشكؿ

 جممػة او واحػد  كممػة اسػتخداـ عمػى العنػواف ىذا يعتمد -: الفضولي العنوان – ج
 او اإلجابػة معرفػة محاولػة إلػى ودفعػو المتمقػ  فضػوؿ أرػار  بيػدؼ كاممة غير

 . الممصؽ طريؽ عف المطمو  الشرح
 : احملتٕٖ حسب انعُٕاٌ -2

 -: اآلتية األشكاؿ يتخذ المحتوى حس  العنواف أف نالحظ أف يمكننا
 الكيػػاف او مؤسسػػةال او الجيػػة اسػػـ لتحديػػد يصػػمـ : لمهوييية المحييدد العنييوان - أ

 . الممصؽ يصدر الذي

 مسػػػمؾ اعتمػػػاد عمػػػى المترتبػػػة المنػػػاف  أبػػػراز عمػػػى يركػػػز :اليييوظيفي العنيييوان -  
 .أرشادي او توجيي 

 الجديػػد عمػػى تركػػز خيريػػة صػػيغة ذا مباشػػرا مػػدخال ويعػػد:  اإلخبيياري العنييوان - ج
 . المتابعة إلى المتمق  ترف  بحيث المعمومات ف 

 كميػػـ لألفػػراد ولػػيس معينػػة ف ػػة إلػػى الموجػػو العنػػواف وىػػو:  قييالياالنت العنييوان - د
 .(35)المتمقييف مف معينا قطاعا يستيدؼ كونو

 -: ٔانتخطيطاث ٔانرسٕياث انصٕر:  ثاَيا
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 والصػور بالرسػوـ ومشػاعره أفكػاره عػف يعبػر إف القػدـ منذ اإلنساف تاداع : الصورة -1
 إلػػى طريقيػػا تجػػد عالميػػة لغػػة والرسػػـ الصػػور تعتبػػر إذ ،الكتابػػة اختػػراع بعػػد حتػػى
 والصػػور  والفكريػػة الرقافيػػة مسػػتوياتيـ مختمػػؼ عمػػى الجميػػ  ويفيميػػا بسػػيولة العقػػؿ

 طريقػػػػة او حجمػػػػو او شػػػػكمو كػػػػاف أيػػػػا الممصػػػػؽ بنػػػػاء فػػػػ  ميػػػػـ تبػػػػوغراف  عنصػػػػر
 جػػذ  عمػػى قػػدرتيا ازدادت المصػػور  الممصػػقات قيمػػة أف األبحػػاث وأكػػدت،أخراجو
 .(36)% 51 بمقدار المصور  غير الممصقات عف االنتباه

 :انصٕر إَٔاع

 المتباينػػػػة الظميػػػػة الػػػػدرجات مػػػػف الخاليػػػػة الصػػػػور  وىػػػػ  -: الخطييييية الصييييورة – أ
 .الخطوط عمى احتوا يا باستناء

 الصػػور تحػػوؿ حيػػث مختمفػػة ظميػػو درجػػات عمػػى تحتػػوي -: الظمييية الصييورة –  
 النػور إلػى ظػؿال مػف المتدرجػة الظػالؿ تجز ة لتوليد الشكؿ باستخداـ الطباعة

 . دقيؽ وبشكؿ الفوتوغرافية الصور أصؿ عمى
 نسػبة تحتػوي إذ اإليضػاحات باسػـ عػاد  الرسػوـ إلػى يشػار : والتخطيطيات الرسوم -2

 .(37)األغراض مف العديد تستخدـ ألنيا الرسوـ عمى الممصقات مف كبير 
 صالرصػا بقمػـ الرسػـ عمػى يسػتند الذي الفن  التعبير مف" نوعا التخطيط ويعد  

 .(38)قميمة لونية درجػة ويمتمؾ الريشة او الفحـ او
 ممحوظػا تأريرا تتأرر أي فعالية أف -:الدعائي الممصق في والرسوم الصور وظيفة -3

 عػػػػف ىادفػػػػا ونفسػػػػيا وظيفيػػػػا دورا تػػػػؤدي ألنيػػػػا وذلػػػػؾ والرسػػػػوـ الصػػػػور  باسػػػػتخداـ
 : يأت  ما (39)طريؽ

 . الممصؽ عمى المصداقية إضفاء - أ
 البصػػرية الرؤيػػة يفيػػـ بشػػكؿ -: وتوسػػيعيا الػػنص فػػ  وارد الػػ المعػػان  دعػػـ -  

ظيار  . ممموس مادي بشكؿ الفكر  وا 

 طريػػؽ عػػف لممتمقػػ  الفكػػر  بتقريػػ :  سػػريعة واسػػتجابة عػػاطف  تػػأرير أحػػداث -ج
 . والموضوع الحدث صور 

 نوعية وحس  الدعا   الممصؽ إلى المتمقييف مف العظمى الغالبية انتباه جذ  -د
 وظيفيػا تسػتطي  والرسػـ الصور أف أي ألييـ لموصوؿ يستيدفو ذيال الجميور

 .المتمقيف نوعية تحدد أف
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 مػػف أعمػى كفػػاء  بدرجػة -: البصػرية االتصػػاؿ بعمميػة والرسػػوـ الصػور  تقػوـ  - و
 .(41)الكتاب  النص منيا يتكوف الت  الكممات

 : انشعار:  ثانثا

 لإلعػػػالف ويسػػػتخدـ هتػػػذكر  يسػػػيؿ مػػػؤرر  عبػػػار )  أكسػػػفورد معجػػػـ فػػػ  الشػػػعار
 عبػر كما والشعار ،(41)(منظمة او جماعة أىداؼ لتوضيح او األشياء لبعض والتروي 

 فييػا لػيس ال مػوجز  عبػار  فػ  تجد اتصاؿ رسالة) ىو طوينو حسيف عم  الدكتور عنو
 أي او السياسػ  بالشػأف يتعمػؽ رأي او موقػؼ او قضػية او فكر  عف يعبر مضموف وال

 عمػػػػى التػػػػأرير إلػػػػى وترمػػػػ  قضػػػػاياه او موضػػػػوعاتو كانػػػػت أيػػػػا  الجغرافػػػػ حػػػػدوده كػػػػاف
 .(42)محدد  سياسية غايات لتحقيؽ المستيدؼ الجميور

 :االَتخابي انذعائي املهصق نتأثرياث انُفسيت األسس:  رابعا

 ىػػو النػػاجح الػػدعا   الممصػػؽ أف عمػػى الػػنفس عمػػـ  ميػػداف فػػ  الدراسػػات تػػدؿ
 يف  لك  المستيدؼ الجميور إلى إيصالو ـوت صمـ اجمو مف الذي اليدؼ يحقؽ الذي

 -: اآلتية المميزات وفؽ الجيود تضافر طريؽ عف يأت  ما ىذا  بفرضو
 Arrest Attention           جذ  االنتباه                                     -1

 Arouse Interest          أرار  االىتماـ                                       -2

 Create Desire            حفيز الرغبة                                      ت -3

 Response                                                         االستجابة -4

 Backing Ideas               تدعيـ األفكار                                   -5
 

 ويريػػر النػػاخبيف انتبػػاه يجػػذ  أف يسػػتطي  الػػذي ىػػو النػػاجح الػػدعا   الممصػػؽ
 واإلقنػػاع الفكػػر  مضػػموف فػػ  الرغبػػة لػػدييـ ويخمػػؽ المطػػروح الموضػػوع حػػوؿ اىتمػػاميـ

 أف إذ ،االتصػػػاؿ عمميػػػة فػػػ  األسػػػاس ىػػػ  والفكػػػر  ،وتػػػدعيميا ليػػػا االسػػػتجابة رػػػـ ،بيػػػا
 والرمػػػوز الصػػػور مػػػف مجموعػػػة مجػػػرد لػػػيس ىػػػو النػػػاجح االنتخػػػاب  الػػػدعا   الممصػػػؽ

خراجيػػا تنسػػيقيا تػػـ التػػ  والحركػػات والنصػػوص شػػعاراتوال  كؿبشػػ المصػػمـ قبػػؿ مػػف وا 
 الوسػػػيمة واحتياجػػػات خصػػػا ص دراسػػػة طريػػػؽ عػػػف مطروحػػػة أفكػػػار ىػػػ  بػػػؿ متناسػػػؽ

 .(43)اإلعالمية
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 انثانث املبحث

  يفٕٓيٓا االَتخابيت انذعايت
 ٔأسانيبٓا ٔٔسائهٓا هلا ٔانتخطيط

 
 

 االنتحابية الدراية : أٔال
 االنتخابية الدراية مفكوم -1

 االنتخابية الدراية تعريف -2
 

 الدراية وودائل أداليب : ثاَيا
 التاريخية المراحل ربر الدرائية األداليب -1

 الدراية ودائل -2
 

 الدرائية والعملية األرالم ودائل بين العالقة:  ثانثا
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 انثانث املبحث
 ٔاألسانيب انٕسائم االَتخابيت انذعايت

 :خابيتاالَت انذعايت" : أٔال
 -: االَتخابيت انذعايت يفٕٓو -1

 الدعايػة بيف االختالط بداية إلى الحديث بمعناه االنتخابية الدعاية مفيوـ يعود
 قيصػر يػوليس يػذكر كمػا تػنظـ كانػت التػ  فالدعايػة ،األخػر وليد أييما ولكف واإلعالف

 يقػػوـ (شخصػ  إعػالف) غيػر مجمميػػا فػ  تكػف لػـ عشػػر الرابػ   لػويس او  شػارلماف او
 الدعايػػػة عمميػػػة عمػػػى فيطمػػػؽ األشػػػخاص ورسػػػامو التػػػاريخيوف والرسػػػاموف الشػػػعراء بػػػو

 حتػى تسػويقيا يػراد التػ  السػمعة معاممػة المشػرح يعامػؿ إذ (السياس  السوؽ) االنتخابية
 ناجحػة إعالميػة لحممػة تتػوي  ىػو أنمػا االنتخابػات فػ  النجػاح أف إذ األذىاف ف  تربت
 الػػػػرأي واسػػػػتطالعات واالستقصػػػػاء البحػػػػث طريػػػػؽ عػػػػف السياسػػػػ  السػػػػوؽ بدراسػػػػة تبػػػػدأ

 .(44)واألحزا  المشرحيف أوساط ف  المتعدد 

 بمػػا االنتخابيػػة الحممػػة اصػػطالح مػػف وأوسػػ  اشػػمؿ االنتخابيػػة الدعايػػة مفيػػوـ
 واف االنتخابػات عمػى ينحصػر قػد االنتخابية لمحممة بالنسبة المفظ أف الذىف إلى يتبادؿ
 .(45)واالستفتاء االنتخابات مف كؿ ضمونيام ف  تدرج االنتخابية الدعاية

 تعريف انذعايت االَتخابيت : -

 والصػحفييف السياسػية والعمػوـ والػنفس واالجتمػاع والقػانوف المغػة عممػاء حس  تعرؼ -
 والتغيػر واإللحػاح والسػيطر  والممارسػة التػأرير فف) الدعاية أف عمى يتفقوف أنيـ نجد

 .(السموؾ او واألعماؿ اآلراء او النظر وجيات لقبوؿ الضماف او والترغي 
 التػ  النظػر ووجيػات اآلراء نشػر ىػ  الدعايػة:  (بػاوؿ جػاف نورماف) الباحث عرفيا -

 .(46)معا كمييما او السموؾ او الفكر عمى تؤرر

 األنػواع مػف نػوع ألي المخطػط االسػتعماؿ الدعاية:  زىراف السالـ عبد حامد تعريؼ -
 لغػرض صػديقة او معينػة جماعػة وعواطػؼ ؿالعقو  ف  التأرير يقصد اإلعالـ وسا ؿ

 .(47)تكتيك  او استراتيج 
 (2) رقم جدول
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 الخبراء نظر في الدعائية األسالي  تصنيفات يبين

جان ماري  ت
 دوميناك

معهد تحميل الدعاية 
 وايت وشارلس براون وهولستي األمريكية

 التبسيط 1
 أطالؽ قوال  جامد  -
قاعػػػػػػػػػػػػػػػػد  أطػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ  -

 الشعارات البراقة

ـ القوالػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدا -
 النمطية

 أطالؽ التسميات -

 اإلحباط كبش الفداء -

 وربط االنتباه جذ  -
 بالرسالة المساير 

 الدعا ية
الوضوح أطالؽ  -

 التسميات

التضخيـ  2
 والتشويو

 الحشد االنتقا   -
 والتشويو االختيار -

 الحقا ؽ وتغير
 واألرقاـ

 االختيار -
 الطػػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػزف -

 الجميػػػػػػػػػػػػػػػػور ومسػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 المتمق 

    لمواق الحشد االنتقا -

 المبالغة والكذ  -
 القابمية لمتصديؽ -

 الكذ  -

عػػػػػػػػػرض القضػػػػػػػػػايا  -
 عمى أية حقيقة

 التجاىؿ -
 التكرار التكرار - التوزي  3
 التمميح والغمز التحويؿ التحويؿ التحويؿ 4

اإلجماع  5
 والعدوى

 الناحيػة مف اإلجماع -
    الغالبيػة تأرير الكمية
 الجوقة وعريو

 الناحيػة مف اإلجماع -
 المكػاف تػأرير الكيفية

 الالمعة الشخصية

 المحاؽ بالرك  الكم  -
 الداللة باالقتراف كيف  -

استخداـ العاطفة  -
وغريز  القطي  

 كم 
 عمى االعتماد -

 موروؽ مصدر
 كيف 

6 
التبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 

+  التحويػػػػػػػػػػػػػؿ
 اإلجماع

 العدوى 
 التشخيص مستوى الجميور المتمق  البساط الدىا ية

 االجتماع  النفس عمـ ،فزىرا السالـ عبد حامد عف نقالً  الجدوؿ . 
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 :ثاَيا : أسانيب ٔٔسائم انذعايت
 : انتارخييت املراحم عرب انذعائيت األسانيب -1

 تعبيػػػر واف البشػػػرية المجتمعػػػات قػػػدـ قديمػػػة بأنيػػػا الدعا يػػػة النشػػػاطات عرفػػػت
 بعػض يعػدىا وربمػا نفسػو التػاريخ قػدـ قديمة األخرى ى  اإلنساف عند والقناعات اآلراء

 . لمبشرية المسجؿ التاريخ مف ـأقد المؤرخيف
 حػروبيـ ف  استخدموىا الت  لمدعاية وأسس قواعد القدماء العراقيوف وض  فقد
 معنويػات عمػى لمتػأرير الػدعا   النشػاط األشػوريوف فمارس القتال  الفعؿ عمى معتمديف
 فػػ  يمػػارميـ الحػػر  أرنػػاء والدعايػػة األعػػالـ فنػػوف إتقػػاف فػػ  الفراعنػػة بػػرع فيمػػا أعػػدا يـ

 أنػػواع مػػف نػػوع وىػػو بالخصػػـ التسػػعير أسػػمو  اسػػتخدموا الػػذيف القػػدماء الصػػينيوف ذلػػؾ
 .(48)الفعمية الحر  بدا يسبؽ الدعاية

 فػ  (الحػر  فػف) كتابػو فػ  أوصػى قػد (تػزو صػف) الصػين  المفكر نجد حيث
 أرنػاء واسػ  نطػاؽ عمػى والطبػوؿ األبػواؽ اسػتعماؿ بضػرور  المػيالد قبػؿ الخامس القرف
 بإسػتراتيجية) اليوـ يسمى ما وىو الخداع قصص بنشر (تزو) أوصى كما". اليل القتاؿ
 اغتيػاؿ فػ  ذلػؾ يتجمػى إذ القػدـ مػف أيضػا موجػود  الفعؿ دعاية فكر  أف ونجد (الرع 
 .(49)العدو قاد 

 بػروز مػف مسػتفيد  الوقػت مػرور مػ  تطػور لمدعايػة التقنػ  التقدـ واصؿ وىكذا
 مػػر عمػى أسػاليبيا تنػػوع فػ  نجاحػا الدعايػػة حققػت قػدو  ،الطباعػػة اختػراع بعػد الصػحافة
 . التقنيات تكنولوجيا ف  اليا ؿ التطور مف مستفيدا العصور

 الدعايػة تحميػؿ لمعيػد الدعا يػة األسػالي  تحديػد فػ  المحاوالت أولى بدأت وقد
 تمت رـ باسمو المعروفة األسموبية القواعد وض  وقد ،1939 عاـ انشأ الذي األمريكية

 وأخيػػػرا (وىولسػػت  بػػراوف) العالمػػاف رػػـ (دومنيػػاؾ مػػاري جػػاف) الفرنسػػ  حػػاوالتم ذلػػؾ
 العمميػػػة المحػػػاوالت بمجموعيػػػا مػػػف تعػػػد التػػػ ( شػػػارلس وسػػػيمنس وايترالػػػؼ) صػػػياغات

 مبػػيف وكمػػا األيدلوجيػػة والقػػيـ والمفػػاىيـ الشخصػػية االنطباعػػات عػػف بعيػػدا الرا ػػد  الفنيػػة
 ( .2) جدوؿ ف 
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 : انذعائيت ٔانعًهيت األعالو ٔسائم بني انعالقت -: ثانثا

 العمميػػػػات فػػػػ  أساسػػػػ  دور ليػػػػا أعػػػػالـ وسػػػػا ؿ أف الحديرػػػػة الدراسػػػػات أكػػػػدت
 عمػى التػأرير إلػى يسػعوف الػذيف السياسػيوف فالمرشػحوف ،الدعا يػة والحمػالت االنتخابية
 التػػ  المعمومػػات تقػػديـ فػػ  المغويػػة ميػػاراتيـ األعػػالـ وسػػا ؿ فػػ  يسػػتخدموف النػػاخبيف
 مػرآ  أنيا  أي السياسية لمبي ة انعكاس ى  األعالـ فوسا ؿ ،االنتخابية ببرامجيـ تتعمؽ

 تسػػػػػػتخدـ األعػػػػػػالـ ووسػػػػػػا ؿ واإلقميميػػػػػػة المحميػػػػػػة والتفػػػػػػاعالت والصػػػػػػراعات لألحػػػػػػداث
 وتنطوي معيف سموك  نمط اتخاذ او اتجاه تكويف عمى الناس لحث الدعا ية التكنيكات

 او تػػػورر إلػػػى تشػػػير او معانػػػات عػػػف تعبيػػػر او عميقػػػة حكمػػػة او معمومػػػات عمػػػى ذلػػػؾ
 .(51)صراع

 أي تصػمو لـ والفعالية التأرير مف عاؿ مستوى ذات الدعا ية الوسا ؿ أصبحت
 إذ البػػارز  العصػر سػمات مػف الدعايػة وتعػد ،الدوليػة العالقػات تطػور مػف سػابقة مرحمػة
 وتػػأريره وبأىميتػػ يتميػػز قػػوي سػػالح فالدعايػػة ،الدعايػػة قػػرف العشػػريف القػػرف عمػػى أطمػػؽ
 مػف حالة وخمؽ ،العدو بمعنويات الشامؿ والدمار الفتؾ أسمحة عمى خطرا يقؿ ال الذي

 اخطػر مػف والصػور  فالكممػة ،بػالنفس الرقة وزعزعة المعنوي واالندحار النفس  اإلرىا 
 وسػػا ؿ مػػف بيػػو يػػرتبط ومػػا األعػػالـ فػػأف ،الجمػػاىير فػػ  تػػأريرا اإلعػػالـ وسػػا ؿ وأسػػرع

 السياسػية والمعتقػدات القػيـ بتطػوير وذلػؾ السياسػ  التغييػر ف  وررت وأدوات ومضاميف
 .(51)أخر إلى اتجاه مف الناخ  يحوؿ الذي االتجاه أطار ف 

 مػػػف السػػػاحة عمػػػى يجػػػري بمػػػا وريػػؽ بشػػػكؿ تتصػػػؿ لألعػػػالـ السياسػػػية الوظيفػػة
 األحػػػزا  تسػػػترمره أمػػػا وىػػػذا مػػػؤررا سػػػالحا األعػػػالـ فييػػػا ويسػػػتخدـ ،وتحػػػديات متغيػػػرات

 االلكترونيػػػػة الصػػػػحافة والتمفازيػػػػة اإلذاعيػػػػة الشػػػػبكات طريػػػػؽ عػػػػف االنتخابيػػػػة مميػػػػاتلمع
 . المر ية والممصقات
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 :ٔاالستُتاجاث انُتائج
 الممصػػؽ ىػػو المر يػػة الوسػػا ؿ بعػػد االنتخابيػة الدعايػػة فػػ  شػػيوعا الوسػػا ؿ أكرػر أف -1

 . ألجداري

 . الترغي  بأسمو  الناخبيف تخاط  الممصقات معظـ أف -2

 . التصميـ ف  الفن  وتنسيؽ الناخ  بصور  (الناخبيف) الناس انتباه شد جذ  -3

 . الوطنية وشعارات لمممصؽ الناخ  لشد الجذابة العبارات استخداـ -4

 االسػػػتماالت عمػػػى األولػػػى بالدرجػػػة تعػػػد االنتخابيػػػة الدعا يػػػة الممصػػػقات معظػػػـ أف -5
 . العاطفية

 مسػاحة تػوفر حيث األفقية او العمودية منيا مختمفة الدعا ية الممصقات أحجاـ أف -6
 .لمناخ  نموذجية ورؤية جيد  تصميمية
 :انتٕصياث

 المتمقػػػػ  فػػػػ  تػػػػؤرر كونيػػػػا الممصػػػػقات تسػػػػتخدميا التػػػػ  بالعبػػػػارات الفا قػػػػة العنايػػػػة -1
 .(الناخ )

 .الممصؽ احجاـ لالنتخابات العميا المفوضية أي الرسمية الجيات تحدد إف يمكف -2

 . االنتخابية الحمالت إرناء الدعا ية الجدارية الممصقات لصؽ أماكف تحديد -3

 .والكممة لمصور  التوزي  حيث مف لمممصؽ والتصميم  الفن  باإلخراج االىتماـ -4
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 اهلٕايش:
                                                      

 ،2114 ،الحضػار  شػركة:  بغداد – المنيج  البحث أساسيات -: الدليمي محسن جاعد حميد (1)
 .34 ص

(2)  Bevlis Hillier : Posters .New York . 1970 .p-13. 

 وزار  بغػداد، ،11 العػدد عربيػة أفػاؽ حممػة الرور  مف سنوات عشر بعد الفف مسير  : كامل عادل (3)
 .23 ص ،1978 ،العامة الرقافية الشؤوف دار ،واإلعالـ الرقافة

  المصػػػػرية، االنجمػػػػو ةمكتبػػػػ ،القػػػػاىر  ،1 ط ،وفنونػػػػو وأسسػػػػو تاريخػػػػو اإلعػػػػالف : صييييايات خميييييل (4)
 .24ص ،1996

نتاجػػو وسػػا مو ،لمممصػػؽ التصػػميمية القػػدرات : حميييدي طاليي  عمييي (5)  رسػػالة ،اإلعالميػػة وأىدافػػو وا 
 .76ص ،1998 ،التطبيقية الفنوف كمية ،حمواف جامعة( منشور  غير) ماجستير

 ،لمكتػػػا  صػػػريةالم اليي ػػػة ،القػػػاىر  ،عمػػػ  محمػػػد ترجمػػػة ،3ج الفنػػػوف التطػػػور :ميييونرو تومييياس (6)
 .18ص ،1972

 خػػاطر، محمػػود زينػػة ،الصػػحاح مختػػار :الييرا ي القييادر عبييد ابيين بكيير أبييي بيين عمييي بيين احمييد (7)
 . 597 ص   8983 ،والنشر لمطباعة العرب  التراث دار ،القاىر 

(8)  Maurice Richairds the Riseand of the Poster New York–1974 p-16. 

 فػػ  السياسػػية لمممصػػقات الفنػػ  التصػػميـ وعناصػػر الفكريػػة المقػػاميف :اسييطي الييو إبييراهيم خميييل (9)
 .1987 ،الجممية الفنوف كمية ،بغداد جامعة ،منشور  غير ماجستير رسالة ،العراؽ

(10)  Waves Hillier Posters New York 1974-p -124. 

 –62 الفنيػػػة السمسػػػمة – األعػػػالـ وزار  – بغػػػداد -العػػػراؽ فػػػ  الممصػػػقات فػػػف :العييي اوي ضيييياء (11)
 .1974 – اآلدا  مكتبة

 ص ،1988 ،الجامعيػة معرفة دار ،اإلسكندرية ،االتصاؿ عممية إلى مدخؿ : مر وق يوسف (12)
31. 

 .196/  195ص ،نفسو المصدر : مر وق يوسف (13)

 ،المطبوعػات وكالػة ،الكويػت ،والتنميػة والدعايػة األعػالـ بػيف بالجمػاىير االتصػاؿ : بيدر احميد (14)
 . 57ص ،1984
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 دار بػػػدوف ،القػػػاىر  ،والجمػػػاىيري الفنػػ  اإلبػػػداع مجػػػاالت فػػ  االتصػػػاؿ : الجبيييار عبيييد محميييد (15)
 .35ص ،1999،نشر

 .198 ص ،سابؽ مصدر : مر وق يوسف (16)

 وسػػػا ؿ دار ،عمػػػاف ،وتطبيقػػػ  نظػػػري مقتػػػر  السياسػػػ  االتصػػػاؿ : مصيييالحة حميييدان محميييد (17)
 .1994 ،لمنشر

 ،المجػدالوي دار ،عمػاف ،اإلبػداع  التفاعػؿ فػ  ودوره السياسػ  ؿاالتصػا : عرقو  او إبراهيم (18)
 .27ص ،1993 ،والتوزي  لمنشر

 .27ص ،سابؽ مصدر ،السياس  االتصاؿ : مصالحة حمدان محمد (19)

 .83ص ،سابؽ مصدر ،مجاالت ف  االتصاؿ : الجبار عبد محمد (21)

 .21ص ،سابؽ مصدر : مر وق يوسف (21)
 مراجعػػة ،خميػػؿ ترجمػػة ،الجماليػػة والتجربػػة الفػػف تػػذوؽ إلػػى مػػدخؿ ،لرؤيػػاا حػػوار : ناثييان تييويمر (22)

 . 71ص ،1992بيروت، ،1ط ،1ج ،جبرا إبراىيـ جبرا

 .127ص ،1979 اإلرشاد، مطبعة بغداد، والتطبيؽ، النظرية بيف اإلعالف:منديل الجبار عبد (23)
 .57ص ،سابؽ مصدر ،الفنوف ف  التطور : مرنو توماس (24)
 .221-177 ص ،سابؽ مصدر ،والتطبيؽ النظرية بيف اإلعالف : منديل بارالج عبد (25)

 .24ص ،1978 ،سابؽ مصدر : اسطي الو إبراهيم خميل (26)

 .31ص ،نشر سنة بال العرب ، النشر دار القاىر ، ،اإلعالف أصوؿ : محمود عساف (27)

 . 64 ص ،سابؽ مصدر : الع اوي ضياء (28)

 .28ص ،ابؽس مصدر : منديل الجبار عبد (29)

 .5ص ،1977 نشر، دار بال ،القاىر  ،الصحافة ف  األعالـ فف :حسين محمد سمير (31)

 .28ص ،سابؽ مصدر ،والتطبيؽ النظرية بيف اإلعالف : منديل الجبار عبد (31)
 .68ص ،2111األعالـ، وزار  بغداد، اإلعالن ، التصميـ ف  مدخؿ :محمد جاسم نصيف (32)

 جامعػػػة ،األردف ،1ط ،البصػػػرية اإلرشػػػادات وعمػػػـ التشػػػكيم  الفػػػف لغػػػة : شيييموط  اليييدين عييي  (33)
 .165ص ،1993 ،األردنية البنات

 – 1993 -1982 عػػػاـ مػػػف العراقيػػػة الصػػػحؼ وتصػػػميـ أخػػػراج : موسييي  رسيييمي انتصيييار (34)
 .19ص ،1998األعالـ، قسـ اآلدا ، كمية بغداد، جامعة ،(منشور  غير) دكتوراه أطروحة

 والنشػػػػر، لمطباعػػػػة الكتػػػ  دار الموصػػػػؿ، اإلعالنػػػػ ، التػػػروي  :لعبييييدليا اليييير اق عبييييد سييييمير (35)
1993. 
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(36)  Hotch Kiss : Anout Line advertising New York - P-361. 

 نشػػر دار ،موسػػكو ،عزمػػ  ممػػدوح:  الػػدكتور ترجمػػة ،وعممػػو اإلنسػػاف : بيوتوفسييكي  يييوريس (37)
 .16ص ،نوفوسيت 

 .23ص ،1985 ،بغداد ،العامة الرقافة دار منشورات ،2ط ،اليدوي الرسـ فف : عارف محمد (38)
 وعالقتيػػػا العراقيػػػة الصػػػحؼ فػػػ  والتخطيطػػػات الرسػػػـو :عثميييان بكييير أبيييو مصيييطف  طيييارق (39)

 .16ص ،1997 الجميمة، الفنوف بغداد،كمية منشور ،جامعة غير ماجستير بالتصميـ،رسالة
 سػنة بػال ،العربيػة النيضػة دار ،ر القػاى ،الصػناعية اإلدار  فػ  الػنفس عمػـ : صيال   كي احمد (41)

 .7 -4 ص ،نشر
(41)  A . S . Hornty – Oxford  Adranced Learners Dictionary Of Current 

Englishm Oxpord anirersity Press-London – 1974 – p 825. 

 فػ  موقعػة غيػر السياسػية لمشػعارات وصػفية دراسػة ،السياسػية الشػعارات : طوينه حسين عمي (42)
 .3ص ،2113 ،منشور غير بحث ،بغداد نةمدي

 .35 ص ،سابؽ مصدر : اسطي الو  إبراهيم خميل (43)
 .237ص ،سابؽ مصدر والحزبية، السياسية الحيا  وأرره االنتخا  : فهمي حممي عمر (44)
 ،العربيػػػػة النيضػػػػة دار ،القػػػػاىر  ،3ط ،الدسػػػػتوري لفنػػػػانوف العامػػػػة النظريػػػػة : الشيييياعر رميييي ي (45)

1983. 
 الفكػػر دار ،القػػاىر  ،تجػػاري و  نظريػػات والدعايػػة اإلعػػالف : حيياتم القييادر عبييد محمييد  نقييال (46)

 .نشر سنة بال ،العرب 

 .131ص ،1974 ناف ، دار القاىر ، ،3ط االجتماع ، النفس عمـ : هران السالم عبد حامد (47)
 دار ،بغػػػداد ،1952 – 1921 ،العػػػراؽ فػػػ  الصػػػييونية الدعايػػػة : المشيييهداني سيييممان سيييعد (48)

 .48ص ،2111 ،الرقافية الشؤوف
 . 51ص ،سابؽ مصدر : المشهداني سممان سعد (49)
 .31 ص ، مصدرلسابؽ ،الصحافة ف  األعالـ فف : حسين محمد سمير (51)
 . 25 ص ،مصدرلسابؽ ،بالجماىير االتصاؿ : الجبار عبد محمد (51)

 :املصادر
 :أٔال : انكتب انعربيت

 ،(ظػػاىر محمػػود زينػػة) الصػػحاح مختػػار : الييرا ي القييادر بييدع بيين بكيير أبييي بيين عمييي بيين احمييد -1
 . 1983 ،والنشر لمطباعة العرب  التراث دار ،القاىر 
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 المطبوعػػات، وكالػػة ،الكويػػت ،والتنميػػة والدعايػػة األعػػالـ بػػيف بالجمػػاىير االتصػػاؿ : بييدر احمييد -2
1984 . 

 نشر سنة بال العربية يضةالن دار ،القاىر  ،الصناعية اإلدار  ف  النفس عمـ : صال   كي احمد -3
. 

 .1974 ،ناف  دار ،القاىر  ،3ط ،االجتماع  النفس عمـ : هران السالم عبد حامد -4

 .1996 المصرية، االنجمو المكتبة القاىر ، ،1ط وفنونو، وأسسو تاريخو األعالـ :صابات خميل -5

 .1983 ،عربيةال النيضة دار ،القاىر  ،3ط ،الدستوري لمقانوف العامة النظرية :الشاعر رم ي -6

 الشػؤوف دار ،بغػداد ،1952 -1921 ،العػراؽ فػ  الصييونية الدعاية:  المشيدان  سمماف سعد -7
 . 2111 ،الرقافية

 والنشػػػر، لمطباعػػػة الكتػػػ  دار ،الموصػػػؿ ، واألعػػػالـ التػػػروي  : ليييي العبيييد الييير اق عبيييد سيييمير -8
1993. 

 .1977 ،شرن دار بال ،القاىر  ،الصحافة ف  األعالـ فف :  حسين محمد سمير -9

 ،بغػداد ،11 العػدد ،عربيػة أفػاؽ مجمػة ،الرػور  مػف سػنوات عشػر بعػد الفف مسير  : كامل عادل -11
 .1978،العامة الرقافية الشؤوف دار ،واألعالـ الرقافة وزار 

 .1979 ،اإلرشاد مطبعة ،بغداد ،والتطبيؽ النظرية بيف اإلعالف : منديل الجبار عبد -11

 ،البنػات جامعػة ،األردف ،1ط ،البصػرية اإلرشػادات وعمػـ م التشكي الفف لغة : شموط ع الدين -12
1993. 

 . نشر سنة بال ،العرب  النشر دار ،القاىر  األعالـ أصوؿ : محمود عساف -13

 فػ  موقعػة غيػر السياسػية لمسػفارات وصػفية دراسػة ،السياسػية الشػعارات : طوينيه حسين عمي -14
 .2113 ،منشور غير ،بغداد مدينة

 دار الشػمس، عػيف جامعػة ،والحزبيػة السياسػية الحيػا  فػ  وأرػره خػا االنت : فهمي حممي عمر -15
 .1988 ،الجامعية الرقافة

 دار عمػػػػػاف، ،اإلبػػػػداع  التفاعػػػػؿ فػػػػ  دور  السياسػػػػ  االتصػػػػػاؿ : مصييييالحة حمييييدان محمييييد -16
 .1993 ،والتوزي  لمنشر المجدالوي

 .1985 ،بغداد العامة الرقافة دار منشورات ،2ط ،البدوي الرسـ فف : عارف محمد -17

 ،نشػػر بػػدوف القػػاىر ، ،والجمػػاىيري الفنػػ  اإلبػػداع مجػػاالت فػػ  االتصػػاؿ : الجبييار عبييد محمييد -18
1999. 

 كميػػة ،62 الفنيػػة السمسػػمة ،األعػػالـ وزار  ،بغػػداد ،العػػراؽ فػػ  الممصػػقات فػػف : العيي اوي هنيياء -19
 .1974،اآلدا 
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 .1988 ،يةالجامع المعرفة دار ،اإلسكندرية ،االتصاؿ عممية إلى مدخؿ : مر وق يوسف -21

 :ثاَيا : االطاريح ٔانرسائم اجلايعيت
نتاجػػو وسػػا مو لمممصػػؽ  التصػػميمية القػدرات : حميييدي طاليي  عميي  -1  رسػػالة اإلعالميػػة، وأىدافػػو وا 

 .1987 ،الجميمة الفنوف كمية ،حمواف جامعة (،منشور  غير) ماجستير

 أطروحة ،1993 – 1982 عاـ مف ،العراقية الصحؼ وتصميـ أخراج : موس  رسمي انتصار -2
 .1998 ، األعالـ قسـ ،اآلدا  كمية ،بغداد جامعة(،منشور  غير) دكتوراه

 وعالقتيػػػػا العراقيػػػػة الصػػػػحؼ فػػػػ  والتخطيطػػػػات الرسػػػػـو : عثمييييان بكيييير أبييييو مصييييطف  طييييارق -3
 . 1997 ،الجميمة الفنوف كمية ،بغداد جامعة (منشور  غير) ماجستير رسالة بالتصميـ

 فػػ  السياسػػية لمممصػػقات الفنػػ  التصػػميـ وعناصػػر الفكريػػة فالمضػػامي : الواسييطي إبييراهيم خميييل -4
 .1998 ،التطبيقية الفنوف كمية ،حمواف جامعة (،منشور  غير) ماجستير رسالة ،العراؽ

 األجُبيت املصادر:  ثانثا
1- Berlis Hiller Posters New York .1970 . P.13. 
2- Maurice Richairds. The Riseand Of  Poster .New york .1974 .p 16. 
3- Waris Hillier  .Poster .New york . 1974 . p124 . 
4- A.S.Hornly- Oxford Adranced Learners Dictionary Of Current Enghish . 

Oxpord unirer sity press – London – 1974 – p 825. 
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Abstract 
This Paper, handles one of the recently written and 

performed Arabic plays,  Yamama Bida (2007), a play written by 

Gamal Bekheit,  directed  by Hosam Aldeen Salah and performed 

on the stage of Al-Salam theatre in Cairo, its plot is derived from 

another Arabic context, 'Awdat Al-Ruh. The paper examines the 

new play as a critical text about the old one. In addition to these 

Arabic works, the paper presents two English plays one of them 

is built upon the other. The first is one of the most popular plays 

in  modern English theatre, Rosencrantz and Guildenstern Are 

Dead written by Tom Stoppard who uses the story of another 

play too, Hamlet with special changes to present a work fits 

modern age rather than Elizabethan age. The paper examines 

how Stopper’s play can be regarded as a critical text  built upon 

the original Hamlet.  Throughout the examination, the paper 

concludes that there are many such plays which can be used 

inside the class to enhance the students’ critical comprehension 

and how drama can be used as a mean of critical process. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yamama Bida (2007), a play written by Gamal Bekheit,  

directed  by Hosam Aldeen Salah and performed on the stage of 

Al-Salam theatre in Cairo can be seen as a critical commentary 

text on Tawfiq El-Hakim's quasi- autobiographical novel, 'Awdat 

Al-Ruh (Return of the Spirit) (1927). Bekheit tries to present a 

contemporary version of the original text that fits the twenty-first 
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 century Egyptian society that reflects their social crises  and 

touches modern man's soreness. In this experience Bekheit gives 

the audience a new adaptation of an old novel to help them 

identify their own social dilemma  and confront their reality. Of 

course, to inspire their ability to change the undesired 

circumstances. 

 ؟..بيضاء يمامة
 ..!!أجيبها ومنين بيضاء يمامة
 ..!!صاحبها عند نينة يا طارت

 ..!!وياها وطار البلبل وخطفها
 .(1)..!!لغاها يعرف نينة يا أصله

The title of the play is derived from the above lovely 

poetry which is written in the Egyptian dialect. The playwright's 

choice of the opening verse of Dawood Husni's popular 1920s' 

song, Yamama Bida, "A White Dove"  perhaps to indicate the 

time period of the original text's action: the 1920s and 1930s. 

What is distinctive regarding this poetry is the nice objective 

attitude the deceived lover had towards his unfaithful beloved. 

Though his beloved left him alone, he found an excuse for her 

unfaithfulness. He said that she left him for the sake of another 

lover who could understand her. He flew with her, i.e. they had 

many things in common and they were alike in appearance as 

well as in spirit. This is absolutely rare in this lover's situation, 

i.e. his understanding for the motivations of his beloved. 

White dove is a very rare  kind of dove which has a 

distinctive voice, "to coo" that carries a combination of sadness 

with satisfaction and peace. This combination is the same of that 

which Egypt has  as Bekheit indicates in Yamama Bida, the play, 

i. e. Egypt is not happy but it is still satisfied with its fate, and 

lives in peace. The playwright uses the image of the white dove 
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 to symbolize Egypt for its uniqueness and having the combination 

of sadness with satisfaction and peace. The unfaithfulness is 

towards her lovers, its people, the Egyptians. The playwright  

suggests that Egypt is no more faithful  but to its rulers because 

they have the power to deal with its wealth and fortunes and thus 

govern its fate. Nevertheless the real lovers: the people, are 

unable to have their opportunity of good living in their country. 

Another perspective is suggested by Mahir Hassan in his 

essay, "Yamama Bida: a lot of singing and politics, a little of 

theatre" published in Al-Arabi newspaper no. 1094, he says that 

the white dove is a symbolic objective correlative of all the 

precious values such as egalitarianism, freedom, justice, 

nationalism, and love
(2)

. The political critical aspect in the new 

text is very obvious especially in the song: 

 .. بضاعة عملىها وحياتنا..  متباعة هي ما..  بيع عم يا"

 ..والحرية الخيال باعىا..  ليةــــوالك ابــــالكت باعىا

 .. والشجاعة الذوا  باعىا..  الهاللية سيرتنا باعىا

 .. اــنــعــانـــصـــوم اـىانـه ىاــاعــب

 اـرنـــآس  يـلـال اـــرنـمـــق ىــحت

"...خطفىه أوالد البياعة
(3)

. 

The above song has been added to the new text of the play 

as a reaction to the government's decision of sailing the public 

properties. Hence, the playwright criticizes this decision in this 

literary text by adding an additional poem making the new text 

more reflective to the undesired circumstances. What Bekheit  

does in his play is helping the audiences confront  their reality to 

imply the idea of reformation by using an old text in a new, 

modern and critical form though not in a highly esteemed way 

because in this new adaptation: 

Bekheit kept the plot, rendering the most part of it in 

narration, interspersed with simulated re-enactment of certain 

scenes. Rather than a serious inquiry into the consciousness of a 
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 nation or the conscience of a writer, into what really happened to 

make us all believe that Nasser was really the reincarnation of 

Osiris and he goes along with his atrocities thinking they were 

for the common good, the show was simply designed as a vehicle 

for popular singer Ali El-Haggar and all the hopeful comedians 

in the Modern Theatre Troupe. Each one of them, and they were 

many, seemed to need Nasser's coercive intelligence men to force 

them off the stage and stop them ad-libbing ad infinitum. It was 

clear none of them had read either book and they used El-Hakim 

far worse than he would have used his famous donkey….Throughout 

you felt that every performer had his or her eye on something 

other than the publicized project -- a critique of 'Awdat Al-Ruh -- 

and that both the adaptor and director were encouraging them to 

do so
(4)

.
 

But as I think, he gets benefit of using Al- Hakiem's old 

novel to criticize the modern reality, i. e. By using an old text, 

Bekheit gives himself some space of freedom to criticize the bad 

aspects he diagnoses without being the original defiant. 

Attending the performance of this play was the reason 

behind writing this research, for it inspires the idea of using 

drama as a way of critical educational process. Thus, pedagogy is 

rescued from a narrowly rationalist stance that ignores the body 

as a site of investment and desire as a productively mobilizing 

force. Borrowing Henry A. Giroux's words: 

By viewing schools as political and cultural sites as well as 

instructional institutions, I have tried in my writings to provide 

educators with the categories and forms of analyses that will help 

them to become more critical in their pedagogies and more 

visionary in their purposes. Schools are immensely important 

sites for constituting subjectivities, and I have and will continue 

to argue that we need to make them into models of critical 

learning, civic courage, and active citizenship"
(5)

. 



6 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

The Use of Drama as a 

Mean of Criticism 

 
 

 And in viewing colleges, schools, teachers, and educators 

as vital institutions and actors in the struggle over radical 

democracy. Without question, this is a project that will provoke, 

incite, and open up new spaces for understanding the diverse 

bequest that education in general and critical education in 

particular has to occupy within the next decades in modern 

world. Hence, this paper is intended to address the teachers in our 

country as well as the teachers in the third world countries to 

speak about the importance of the critical  educational theory and 

its value in redefining schooling as a crucial, democratic public 

sphere. 

In this respect, it is important to define Critical process or 

Critical Pedagogy as a teaching approach which attempts to help 

students question and challenge domination, and the beliefs and 

practices that dominate. In other words, it is a theory and practice 

of helping students achieve critical consciousness. Ira Shor 

defines it as : 

Habits of thought, reading, writing, and speaking which go 

beneath surface meaning, first impressions, dominant myths, 

official pronouncement, traditional clich'es, received wisdom, 

and mere opinions, to understand the deep meaning, root causes, 

social context, ideology, and personal consequences of any 

action, event, object, process, organization, experience, text, 

subject matter, policy, mass media, or discourse
(6)

.
 

The national report, A Nation at Risk in 1983 is of much 

debate about the role of schools and teachers. Two major 

arguments start from A Nation at Risk: (a) that schools and 

colleges must prepare students for a competitive world economy 

and (b) that schools and colleges must meet the needs of diverse 

cultures
(7)

.
 

In this tradition the teacher works to lead students to 

question ideologies and practices that the students themselves 
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 consider tyrannical, including those at school or college, and 

encourages libratory collective and individual responses to the 

actual conditions of their own lives. The teacher works just like 

the playwright does when writing a play that is a commentary on 

an old novel or any other texts. The teacher will deal with his 

students while the playwright addresses the audiences, but they 

have the same objective that is to inspire the reaction of the 

addressee. 

The student often begins as a member of the group or 

process, (including religion, national identity, cultural norms, or 

expected roles) he or she is critically studying. After the student 

reaches the point of revelation (received wisdom) where he or 

she begins to view present society as deeply problematic, the 

next behaviour encouraged is sharing this knowledge, paired with 

an attempt to change the repressive nature of the society. 

Studying Critical process and specially drama in the 

process of teaching at the college level in the Arabic countries is 

a very important modern and promising field in pedagogy. The 

use of drama in education is to enhance the capacity of the 

students to criticize, confront, and to change their societies' 

knowledge and reactions towards modern events in the way that 

coup the progress of the world around them. 

Drama is able to develop a critical conversation, that is, a 

conversation which invites resistance and argument because it is  

dealing with tension and conflict. In this way drama resists the 

appeal to resolve contradictions in a false harmony. By allowing 

argument and conversation, drama, in its own form and in its 

own structure, can show the contradictions of social reality. 

Cecily O'Neill ( 1991) is correct in pointing out that the 

language of transformation is found in the vocabulary of theatre. 

"Theatre metaphors illuminate an idea of teaching that is 

essentially dialogic, and therefore dynamic, democratic, social, 
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 demystifying, and open to transformation"
(8)  

The drama teacher 

must operate inside the process by affirming the skills learned 

from their own theatre and using them in their drama teaching. 

The idea is for one to build on the other because the power of 

theatre gets lived out on the classroom floor. 

The whole process is built on a point that culture is the 

expression of human consciousness shaped by social living. 

Richard Courtney says that the expression of culture comes in 

dramatic forms. It is important to apprehend that each society 

develops its own dramatic models, which form division of our 

cultural inheritance. However, we have to ask how drama is used 

to objectify a given culture either through conscious intent or 

simply as a result of deep-rooted attitudes
(9)

.
 
 it should be guarded 

against allowing drama to be used to diminish and invalidate 

certain cultures. We cannot abandon our schools or colleges to 

the demands of any one cultural group. We have to realize that 

teaching drama is a cultural activity; Reynolds and Skilbeck call 

drama a cultural project. 

Two kinds of curriculum and teaching strategies may be 

distinguished: those which supply students with the means to 

interpret, evaluate, and redefine what they are taught, and those 

which encourage agreement and passive acceptance. It is within 

the power and should be part of the responsibility of the teacher 

to encourage pupils to be more reflective, critical, and 

analytic
(10)

. 

Catherine Belsey  expresses this critical quest when she 

refers to Bertolt Brecht's invitation to his audience to become 

actively engaged in criticizing his plays. Brecht wanted the 

audience to be more than customers of his art, to go further than 

admiration for his brilliance, and to really see the play
(11)

. 

Courtney tells us that the cultural patterns of the audience 

essentially modify playwriting and acting and that there is a close 
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 interdependence between the theater, the audience, and the 

performance
(12)

.
  
Students need to be involved in the process of 

making drama. Teachers should allow students to think like 

playwrights, performers, designers, and directors. 

Even though schools and colleges should not take their 

guide from proficient theatre, the process of theatre needs to be 

brought into the classroom. This process calls for intellectual, 

physical, and emotive activity
(13)

.
  
This fact  is in a positive way 

when a large number of college students and teachers writing and 

presenting their own plays. These plays usually grow out of the 

shared life of a community and are performed for the public and 

in this way become part of the produced culture of that society. 

This public value alone speaks to the critical possibilities of 

drama because here we are not talking only about performance 

but about a process that is essential to cultural construction. 

Drama in this occurrence is not simply a reflection of culture but 

a critical contact with that culture. A presented drama not only 

reflects the culture from which it grew but can help that culture 

change. One of the prospectives for drama is that it can play a 

part in reformulating culture just as it does in objectifying it. 

Drama is always produced and interpreted within given social 

conditions, yet it is not simply determined by such conditions. 

Drama, like other forms of art, must face up to the real world 

around it. There is an interdependence between culture, 

economics, and drama. Drama teachers should look to the world 

of the students and not limit themselves to plot, character, and 

form, which are important aspects of drama but are not 

necessarily transformative. 

Drama can be presented as a form of cultural production to 

enable students to utilize their bodies and minds in the service of 

being able to link language with experience, desire with 

declaration, and knowledge with social responsibility. In 
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 presenting drama as a form of production the project tries not to 

separate the educational process from  politics and aesthetics 

from the wider configurations of ideology and power. Yet it does 

not reduce aesthetics or drama to a doctrinal perspective in which 

an educational process of drama collapses into either a particular 

ideology or decline of morality. On the contrary, it tries to link 

the educational process and drama to the possibilities of human 

society, the power of collective struggle, and the hopes that allow 

the students think and act otherwise. Drama and the critical 

educational process are informed by an ethical discussion, one 

that reveals how the body is disciplined, how identity is 

constructed, and how subject positions are inscribed within the 

play of domination, power, and agency. 

In this respect there is an integration between drama and 

critical process in the sense that the body is more than a place of 

repression, more than an object shaped by the instrumental 

discourses of dominating critiical practices. The relation between 

the performance and production of the plays can become both the 

object and the subject of critical engagement by politicizing the 

area of the aesthetic and the ground of drama. It is important for 

the students to engage in actual plays as part of a broader attempt 

to understand not only themselves and their relations with others, 

but also how the dynamics of power operate in the intersection of 

school and society. 

An important step in this project is demanded  from the 

students  that they are to write plays as part of a larger critical  

process of asserting their sense of activity and their complex 

connections with daily life. It is an important step in achieving 

the goal of making the students bring their problems out, and 

trying to present certain solutions. This step is essential for the 

students because it can be done in a way that does not cause any 

embarrassment for  the students. The play to be acted or written 
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 is about unknown persons, thus the students can say everything 

about anything freely. 

There are many good examples for using drama as a 

method of critical process such as Shakespeare’s Hamlet. 19th 

century critic William Hazlitt praised Hamlet by saying that, 

"The whole play is an exact transcript of what might be supposed 

to have taken place at the court of Denmark, at the remote period 

of the time fixed upon."
(14)

.
 
Though it is clearly a verification to 

the realism of Shakespeare's tragedy, there is something strange 

and confusing in Hazlitt's analysis. 

To put it straightforwardly, Hamlet is most absolutely not 

a realistic play. Not only are the actions conveyed in the drama 

far-fetched, the dialogue that brings it to the reader is 

overdramatic and often exaggerated. The thrilling monologues 

delivered throughout the play are melodramatic speeches rather 

than authentic dialogues. Frequent references to acting and 

theatre, principally surrounding the presence of the players, 

provide to make the audience alert of the play instead of drawing 

them into it. Moreover, Richard David suggests that the 

presentation of the man Hamlet , with all his implications, by a 

great actor on the stage is a more direct, a more comprehensive, 

and a more remarkable communication than is to be received 

from the most sensitive reading of the text
(15)

.
 
The performance 

of the play gives the characters their lively individuality to make 

them be believable. 

In Shakespearean tragedies the leading character is usually 

a person who arouses our sympathy and admiration. A recurring 

motif in serious drama is the imposition of some duty to be 

performed. The performance of his duty often leads to the loss of 

reputation, love, or life
(16)

.
 
 In the case of Hamlet, He is told to 

take revenge on his father's murderer. 
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 HAMLET: 

WHERE wilt thou lead me? speak; I'll go no further. 

GHOST.: 

Mark me. 

HAMLET: 

I will. 

GHOST: 

My hour is almost come, 

When I to sulphurous and tormenting flames 

Must render up myself. 

HAMLET: 

Alas, poor ghost! 

GHOST. Pity me not, but lend thy serious hearing 

To what I shall unfold. 

HAMLET: 

Speak; I am bound to hear. 

GHOST: 

So art thou to revenge, when thou shalt hear. 

HAMLET. What? 

GHOST: 

I am thy father's spirit; 

Doom'd for a certain term to walk the night, 

And for the day confined to fast in fires, 

Till the foul crimes done in my days of nature 

Are burnt and purged away. But that I am forbid 

To tell the secrets of my prison-house, 

I could a tale unfold, whose lightest word 

Would harrow up thy soul; freeze thy young blood; 
Make thy two eyes, like stars, start from their 
spheres; 
Thy knotted and combined locks to part, 
And each particular hair to stand an end, 
Like quills upon the fretful porpentine: 
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 But this eternal blazon must not be 
To ears of flesh and blood.--List, list, O, list!-- 
If thou didst ever thy dear father love,-- 

HAMLET: 
O God! 
GHOST: 
Revenge his foul and most unnatural murder. 
HAMLET: 
Murder! 

GHOST: 
Murder most foul, as in the best it is; 
But this most foul, strange, and unnatural. 
HAMLET: 
Haste me to know't, that I, with wings as swift 
As meditation or the thoughts of love, 
May sweep to my revenge. 

GHOST.: 
I find thee apt; 
And duller shouldst thou be than the fat weed 
That roots itself in ease on Lethe wharf, 
Wouldst thou not stir in this. Now, Hamlet, hear: 
'Tis given out that, sleeping in my orchard, 
A serpent stung me; so the whole ear of Denmark 
Is by a forged process of my death 
Rankly abused: but know, thou noble youth, 
The serpent that did sting thy father's life 
Now wears his crown. 

HAMLET: 
O my prophetic soul! 
My uncle! 
GHOST: 

Ay, that incestuous, that adulterate beast, 
With witchcraft of his wit, with traitorous gifts,-- 
O wicked wit and gifts, that have the power 
So to seduce!--won to his shameful lust 
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 The will of my most seeming-virtuous queen: 
O, Hamlet what a falling-off was there! 
From me, whose love was of that dignity, 
That it went hand in hand even with the vow 
I made to her in marriage; and to decline 
Upon a wretch, whose natural gifts were poor 
To those of mine! 
But virtue, as it never will be moved, 
Though lewdness court it in a shape of heaven; 
So lust, though to a radiant angel linkt, 
Will sate itself in a celestial bed, 
And prey on garbage. 
But, soft! methinks I scent the morning air; 
Brief let me be.--Sleeping within my orchard, 
My custom always in the afternoon, 
Upon my secure hour thy uncle stole, 
With juice of cursed hebenon in a vial, 
And in the porches of mine ears did pour 
The leperous distilment; whose effect 
Holds such an enmity with blood of man, 
That, swift as quicksilver, it courses through 
The natural gates and alleys of the body; 
And, with a sudden vigour, it doth posset 
And curd, like eager droppings into milk, 
The thin and wholesome blood: so did it mine; 
And a most instant tetter barkt about, 
Most lazar-like, with vile and loathsome crust 
All my smooth body. 
Thus was I, sleeping, by a brother's hand 
Of life, of crown, of queen, at once dispatcht: 
Cut off even in the blossoms of my sin, 
Unhousell'd, disappointed, unaneled; 
No reckoning made, but sent to my account 
With all my imperfections on my head: 
O, horrible! O, horrible! most horrible! 
If thou hast nature in thee, bear it not; 
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 Let not the royal bed of Denmark be 
A couch for luxury and damned incest. 
But, howsoever thou pursuest this act, 
Taint not thy mind, nor let thy soul contrive 
Against thy mother aught: leave her to heaven, 
And to those thorns that in her bosom lodge 
To prick and sting her. Fare thee well at once! 
The glow-worm shows the matin to be near, 
And 'gins to pale his uneffectual fire: 
Adieu, adieu, adieu! remember me. [Exit. 

HAMLET: 

O all you host of heaven! O earth! what else? 

And shall I couple hell?--O, fie!--Hold, hold, my heart; 

And you, my sinews, grow not instant old, 

But bear me stiffly up.--Remember thee! 

Ay, thou poor ghost, while memory holds a seat 

In this distracted globe. Remember thee! 

Yea, from the table of my memory 

I'll wipe away all trivial fond records, 

All saws of books, all forms, all pressures past, 

That youth and observation copied there; 

And thy commandment all alone shall live 

Within the book and volume of my brain, 

Unmixt with baser matter: yes, by heaven!-- 

O most pernicious woman! 

O villain, villain, smiling, damned villain! 

My tables,--meet it is I set it down, 

That one may smile, and smile, and be a villain; 

At least I'm sure it may be so in Denmark: 

 [Writing. 

So, uncle, there you are. Now to my word; 

It is, 'Adieu, adieu! remember me:' 

I have sworn't
(17)

.
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 He knows that his uncle Claudius has murdered his father, 

married his mother, and claimed the throne of Denmark. This 

revenge means that Hamlet would become a murderer himself 

and possibly lose his own life. Hamlet is a good colliery for 

critical pedagogy because it contains so much raw material for 

perplexing. It offers overt patterns of power relationships, value 

system, historical circumstances, and social commentary. On a 

more exacting intensity, one of the great values of the role of 

Hamlet as a tool for critical analyses is the question of his sanity 

or his insanity. In fact Hamlet uses his insanity as a tool to 

interrogate the people and circumstances of the court. 

Students can make use of this scalpel of insanity to cut into 

other aspects of life in the house of Denmark. Working with their 

teachers, students could do some exploring with Hamlet and 

question him as he roams about the castle. Students could write 

or improvise a companion script that would allow them to 

interview servants or be present at royal meetings. These 

departures from Shakespeare's script would give students an 

opportunity to step outside the established fiction to make critical 

fiction of their own. 

Another useful critical device would be for students, in 

role as courtiers, to write a letter to a present-day classmate. This 

convention would enable students to examine the different 

culture of the writer and the receiver. A student could write a 

newspaper viewpoint about the significance of the insane 

activities going on in court. Whose sanity could students 

question? 

Another newspaper report is about how the relations of 

social and governmental power, found in Hamlet, compared to 

the social and governmental setting in any Arabic country? Can 

students use the context of Royal Denmark to shed light on Iraq, 

or any other Arabic country? 
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 Hamlet had been rewritten many times by many writers 
one of them is Tom Stoppard's  Rosencrantz and Guildenstern 
Are Dead in 1967 which is regarded as a critical companion 
script. This script is written outside the play about the Prince of 
Denmark and as such offers some unique insights into how 
existing dramatic fiction can be used for purposes of critical 
pedagogy. Rosencrantz and Guildenstern encounter Hamlet, as 
they do in  the Shakespearean version, but Stoppard in his 
version gives them a life of their own. They are able to tell us 
things about the court of Denmark that we could never get from 
Hamlet. They in a sense become critical tools for our questions. 

Teachers, in struggling to invent a critical process, can 
certainly learn from Rosencrantz and Guildenstern are Dead, and 
Yamama Beda, for these plays are very helpful examples of 
using drama in critical process in Arabic and English. In the 
same way,  any play written in another context to comment on an 
original text  to fit  a certain modern situation can be considered 
as a critical process. 

The  core of this project is to use critical practices 
organized around the production and the reading of plays that 
enact scenes that prophesize the relationship between history, 
identity, and power. At the same time, it tries to deepen the 
possibilities of an aesthetic that is at once critical, political, and 
emancipatory. In this respect, drama becomes a site where critical 
process comes alive; i.e., it offers an opportunity to employ the  

critical categories of voice, difference, and community in ways 

that integrate the dialectical relationship between  affective  and 

rational investments, individual experiences, and the collective 
stories that mark out our sense of place, culture, and community. 
Drama becomes the dwelling place in which identities can affirm 
their differences. Students can speak from the diverse locations 
of their own histories, and strive to engage their desires within 
rather than outside of the movement of the body, creative 
expression, and the language of theory. 
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 Notes: 
                                                      

(1) It is an old Egyptian poem for unknown poet made a song in 
the beginning of the twenties of the 20th century. 
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The moment the women's war dust settles, they succeed 

breaking the tradition to introduce a powerful voice that has 

changed the literary and the social scene forever. Whether the 

message has always been positive is controversial. But for 

Eugene O'Neill, the innovator who influenced the American 

theatre during one of its momentous periods of development, this 

issue is tackled from an extremely new and unique treatment. 
In The Iceman Cometh, one of O'Neill's most significant 

plays, for instance, O'Neill chose to give the most important 

female characters no voices of their own. He even deprived them 

from physical presence onstage. Actually, in an art focuses on a 

present action in which events are presented not narrated to an 

audience, this strategy – the use of the absent female – is one 

avenue worth exploring. Essentially, however, many plays are 

built round the quest for the absent male, neglecting the profound 

loss modern drama may play out for the absent female whose 

presence is always taken for granted. 

So, in order to better understand the concept of the absent 

female, the female which is central to the dramatic action but 

never appears on the stage, one needs first to define the nature of 

the absent character and its unique construction in dramatic 

literature. This will be section one. 

An absent mother and wife in O'Neill's The Iceman 

Cometh, their position and possession would be the concern of 
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section two. Despite their absence, the male characters continue 

to discuss, remember and manipulate them to such an extent that 

these offstage female characters displace a dominant presence 

even in their absence. 

Discussion of the results of the study is found in the 

conclusion. 

I. Who is The Absent Character? 
Since Aristotale, mimesis, the imitation or direct 

presentation of an action in drama has been given a privileged 

position. Espousing the unities of place, time and action has been 

considerably an attempt to assure its effectiveness – by proposing 

the contraction of dramatic action. As a result, there has been the 

increased use of the narrated discourse to the foreground in order 

to emphasize the dramaturgy of that which is not present, but 

which is always represented or mediated through the discourse of 

an Other. 

Yet modern drama is a drama of reflection in the sense that 

it focuses on a present action in which events are presented, not 

narrated to an audience. Peter Szondi, for instance, defines drama 

as "always primary, its internal time is always the present" 

(Rosefeldt: 4). He argues that: 

Drama, not only takes place in the present, but also 

demands a presence that can be seen and heard. Moreover, drama 

demands an embodied presence. More than poetry or fiction 

which depends on an imaginative response, drama ia an attempt 

to bring into physical presense that which absent. (Ibid.). 

Focusing on presenting is by all means at the core of this 

discourse. But of prime importance, however, is the need to 

lookout and understand the other face of the icon, i.e. the 

workings of that which is not present or absent. This 

understanding can be achieved relatively by recognizing the 

nature of the absent character. 
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Essentially, the absent character is a character who never 

appears in the plot and therefore, is never on stage, for his 

appearance would instantly give him unmediated presence. 

Following the same line of reasoning, formalist critics divide 

dramatic action into two modes: fabula (story) and sjuzet (plot). 

Story according to Elaine Stone and George Savona "is the basic 

narrative outline; plot, the means by which narrative events are 

structured, organized and presented"( Guerin: 102). 

In other words, the story may include actions that have 

taken place before the beginning of the play. Evelyen, Hickey's 

dead wife in The Iceman Cometh, for instance, is never seen or 

presented to the audience. As a character she exists in the gaps or 

margins of the dramatic present; she is part of the story, the 

overall narrative, but not apart of the plot, the sequence or 

presented actions. Evelyn is an absent character. 

Along the same line, the absent character cannot appear in 

a flashback. This character cannot be presented, even in the 

domain of memory. For example, in Wendy Wasserstein's 

Uncommon Women and Others (1979), a group of women from a 

prestigious women's college has a reunion. One member of the 

group is conspicuously absent; nevertheless, when the play 

flashes back in time, this character is present in an embodied 

form and speaks for herself. She is not an absent character 

because she speaks for herself and affirms her presence 

(Rosefeldt: 4). 

Nonetheless, although cannot physically be presented into 

the plot, the absent character must be dealt with even if it was 

through metonymic substitutions, iconic representations, 

psychological displacements, or uncanny doubles. (Rosefeldt: 

2002,p.10). In Ibsen's Hedda Gabler (1890), a father's gun is 

associated with the father and becomes a metonymic 

representation of the father or a metonymic substitution for him. 
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The ever present picture of Tom Wingfield's absent father in 

Tennessee Williams' The Glass Menagerie (1945), however, is a 

clear representation of the father and his world. Tom's father 

never appears; yet he is frequently mentioned by Tom, his 

mother and his sister and is significant both to the plot and the 

thematic structure of the play. 

Furthermore, most absent characters are not only liminal 

figures but also figures moving toward presence. In a world out 

of his or her control, the absent character may be…dead like the 
father in August Strindberg's The Pelican(1970) 

or alive like the father in Strindberg's Miss Julie (1888), 

asupernatural being like God the Father in Peter Shaffer 

Equus(1973) and John Pielmeier's Agnes of God(1982) or an 

animal like the runaway dog in William Inge's Come Back, Little 

Sheba(1950).The character may be imaginary like the child in 

Edward Albee's Who is Afraid of Virginia Woolf?(1962)or the 

skeletal remains of a once-live child as those found in Sam 

Shepard's Bured Child(1979).Or even  a mysterious  like 

Mr.Godot in Waiting for Godot (1954). (Rosefeldt: 5). 
Thus so various and diverse are the types of the absent 

characters. Considerably, so clearly and closely connected with 

absence is that of the absent father. Alex Pirani claims that it is 

the " father's business to be absent: away hunting, earning living, 

functioning in the wider world." (Cross: 6). He is free from 

"body ties" and detached from maternal concerns". 

The mother, on the other hand, displays the physical 

presence of motherhood for maternity" as Sigmund Freud notes, 

"is proved by evidence of the senses". So, the female's absence 

unleashes a chain of desire that can never be satisfied. Along the 

same line however, feminism as a movement focused upon what 

is absent rather than what is present, reflecting concerns with the 
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silencing and marginalization in a particular culture, a culture 

organized in favour of men. (Guerin: 222). 

Unsurprisingly, the moment absence replaced presence; 

the absent female becomes a focal character in her absence. 

Because she exists only in the margins of the dramatic present, 

she becomes an influential outside force who determines the 

trajectory of other characters who are absorbed with recreating 

her presence. Thus the absent female is a liminal figure, halfway 

between being missing and present, life and death, past and 

present, the" what was" and" the never will be", a presence that is 

always being deferred. 

From a psychological point of view, the female subject, for 

both Freud and Lacan, is different from the male. But unlike 

Freud, Lacan theorizes that: "the female difference is seen in the 

mirror stage (the reflected image presents an autonomous body 

image that the subject assumes to be his)" (Hall: 8).However, 

nowhere is this strategy better demonstrated than in a drama 

where the female doesn't even have a voice of her own due to her 

absence. 

Following the same line of thinking, not only is fiction 

haunted by recreating the female's presence, but it wagers its very 

status and existence on the question of the absent female. For the 

male's desire to perceive himself as whole and complete 

promotes him to search for an "other" present being or absent to 

create the sense of psychic completion for him. 

In practice, O'Neill's choice of psychoanalytic theory to 

explore the female physic enables him to create female figures of 

outstanding power and complexity and to explore feminine 

interiority with extraordinary insights. 
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II. Between Absence and Presence: The Female's 

Position and Possession in Eugene O'Neill's The 

Iceman Cometh 
Jim Tyron in The Moon for the Misbegotten, said "there is 

no present or future -- only the past happening over and over 

again"(Jr.:41). Nowhere this impression reaches its highest than 

in The Iceman Cometh simply because the stage is filled with 

repetitions. In 1939 O'Neill himself looks back to 1912 only to 

encounter characters who themselves look further back. Yet in a 

curious way, these undesired but irrepressible repetitions are all 

hovering around offstage females. As if unable to seize a moment 

to inhabit a present, without being haunted by these absent 

females, they transformed their lives "into narrative where it can 

be recast as possibility" ( Bigsby: 23). 

The need of O'Neill's women for their men,on the other 

hand, was so great. It seems that O'Neill understands the female 

role well. Trudy Drucker quoted him as saying, "The role a 

woman should play is that of sacrifice to her man" (Ibid: 

198).That may be why his imagination produces so many women 

who have no other desires than to do just that. It may also be why 

so many of his men felt threatened and controlled by the women 

they need so much. 

In other words, he portrayed many oppressed women, but 

his idea of an exploited woman's point of view was different. His 

women tended to be completely fulfilled by their relationship 

with men. They were not concerned with any individual 

achievements. In Desire under the Elms (1924), however, O'Neill 

dramatizes a couple who reestablish "their love so that they need 

to rely on nothing outward" (Hall: 19). O'Neill focused on female 

representation even further in Strange Interlude (1928), calling it 

his "woman play"(Ibid.). 
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More importantly, if Strange Interlude is his "woman 

play", in The Iceman Cometh O'Neill's representation of women 

is the means by which the play and the male character become 

dramatic and interesting: 

what I've tried to write is a play where at the end you feel you 

know the souls of the seventeen men and women who 

appear- and women who don't appear- as well as if you'd read a 

play about each of them.( Bigsby: 16). 

By highlighting the absence of "women who don't appear" 

and yet demonstrating the importance of the feminine via 

stereotypical female memories, as well as the prostitutes on 

stage, Iceman aptly illustrates O'Neill's rare insight into the 

female figures which, though absent/ are of remarkable power 

and complexity. 

Overtly, it would appear that the icemen uphold their 

illusions so well that they do not need the presence of the 

feminine. At essence, the absent women are crucial to the 

perpetuation of these illusions especially for people who, as 

Michael Manheim notes, "These people are closest to one 

another when most comforted by their illusions and farthest from 

one another when they are most insecure about their 

illusions"(Hall: 27). 

From a feminist perspective, the play is extremely 

compelling. Through the male characters' manipulation of the 

offstage female, O'Neill clearly shows how men create feminine 

fantasies in order to exist. The absent character of Harry Hope's 

long-dead wife, Bessie quickly establishes this process and its 

benefits. Wistfully avoiding Hoe's anger after his drunken 

slumber, his colleagues invoke Bessie's name: "It was one of 

those nights when memory brought poor old Bessie back to you" 

(O'Neill, The Iceman Cometh, 68)1. (Subsequent reference will 
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be to this edition and will be sited by page number). Hope 

responds with a melodramatic flourish: 

Yes, that's right, boys. I remember now. I could almost see 

her in every room just as she used to be -- and it's twenty years 

since she-- (His throat and eyes fill up. A suitable sentimental 

hush falls on the room) (Ibid.) 

Really, by Harry's repletion pf the myth of Bessie, he can 

manipulate his memory of her in order to support his present pipe 

dreams and this very process illustrates the advantages of an 

absent female. Ironically, so overcame with pain, Hope the 

grieving husband gains a sense of identity by playing his lack of 

the lost "Madonna". Consequently, this lack allows him not to 

take any responsibility for his actions. Hickey, attuned to Hope's 

sentimental denial of his resentment, unmasks him: "She was 

always on your neck," he prods, "making you have ambition and 

go out and do things, when all you wanted was to get drunk in 

peace". (117) 

In this case, Harry's state of sloth together with his 

melodramatic narrative, help dispelling Bessie's feminine threat 

and support him with comic relief. 

This relief is exactly the same in form for all the women 

who don't appear in the play. Simply, they do not cause any 

disturbance in the harmonic balance of masculine illusions and 

the dualistic perceptions of female illusions that underlie and 

sustain these fantasies. Ironically, all Hope's pipe-dreamers can 

see the folly of then other fellow's but non of their own. 

Outstandingly, O'Neill refused to have Iceman produced at 

the outset of World War II because he felt its focus on pipe 

dreams would be inappropriate for the American war effort. 

However, in an interview he gave during the rehearsals of the 

Guild production of Iceman in 1946, O'Neill implicitly linked 

pipe dreams to what one might now label the concept of ideology 
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(the American Pipe Dream): "This American Dream stuff gives 

me a pain,..., if it exists, as well tell the whole world, why don’t 

we make it work on small Hamlet of the United States?" (Pfister:  

102). O'Neill underplays the social reasons for why these fallen 

pipe-dreamers have no wish to go out. 

Theodore Hickman's arrival represents the therapeutic 

means of freeing the illusory equilibrium of Harry Hope's much 

more drastically. In many ways, this arrival does serve as an 

effective dramatic device to bring truth about identity and gender. 

He advised his barroom" boys and girls": "I know from my 

experience it's bitter medicine, facing yourself in the mirror with 

old false whiskers off" (80). Hickey realizes that he who unmasks 

others hold power over others. He pretends to believe they can 

turn their gaze inward and unmask their fictional defenses though 

in fact he knows they cannot. The effect of these revelations is 

disastrous. For through his interactions with the other characters, 

the play exposes the illusory nature of the men's narratives and 

perceptions of female characters. 

Similarly, the play demonstrates that the male characters, 

motivated by the need for personal power, raise illusory feminine 

characters through their memories. In this way, Ann C. Hall 

argues that "all the men are "icemen" who ice over the threat that 

femininity poses in order to make mirrors of their female 

counterparts"  (Hall: 33). 

As Hickey's long-winded confession illustrates, he has not 

entirely removed his misconceptions of femininity from his own 

life. During this speech Hickey describes Evelyen as a Madonna, 

the archetypal selfless, loving and forgiving wife and mother. In 

reality, the audience never knows whether or not she ever truly 

forgives his trespasses. She is, after all, seen only through 

Hickey’s eyes, and it is convenient for him to believe in her 

happiness (Cross: 5). 

23 
 

 

  

 جملة آداب الفراهيدي
 الثالث العدد اخلاص باملؤمتر

 ( السنة األولى 1العدد ) 
       ن2002كــــانـون األول  

 ن

Between Absence and 

Presence 

What's more, Evelyn's Madonna role offers no place for 
female sexuality. Hickey wants both Madonna and prostitute 
embodied in the same woman. He even mentioned that he wished 
that Evelyn could commit adultery and be more like those 
women he paid to laugh at his jokes. Such a desire, however, 
shatters his illusions about himself: "I got so I'd curse myself for 
a lousy bastard every time I saw myself in the mirror" (203). 

The aggression Hickey channeled inward was also directed 
outward at Evelyne. Throughout the course of his confession, 
however, Hickey becomes more confused by his ideology of 
femininity. He initially tells the roomers that he killed Evelyn for 
her own good to put her out of her misery and thereby to 
transform her into a Madonna or a saint. He, of course, 
inadvertently tells too much: 

I remember I stood by the bed and suddenly I had to laugh. I 
couldn't help it, and I knew Evelyn would forgive me.  I remember 
I heard myself speaking to her, as if it was something I'd always 
wanted to say: "Well you know what you can to with your pipe 
dream now you damned bitch!" (207). 

Evelyn, too, has a pipe dream. She wants him to live up to 
her expectations of him. No matter which gender role she played 
a Madonna or a whore. She is damned if she does, damned if she 
didn't. Hickey justifies his actions by defining Evelyn as a whore 
who has desires of her own. 

Following his outburst, the new version of Evelyn is 
something Hickey cannot accept, and he retreats like the other 
dreamers, to his original image of his absent female: "No! That's 
a lie! I never said -- ! Good God, I couldn't have said that! If I 
did, I'd gone insane! Why I loved Evelyn better than anything in 
life" (207). A life of insanity, For Hickey, is better than his 
Madonna illusions being stripped away. Tellingly, he prefers a 
life where he loses himself, or rather, his perception of himself. 

Larry Slade is the one exception to this process. He is 

doomed to see "both sides of the question"(33). At the opening of 

the play, Larry is content with his "grandstand" existence, yet, 
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like the others his physical position inside the group signifies his 

reliance on the community of dreamers to perpetuate his illusion. 

Larry also has a woman in his past who has not lived up to his 

expectations. And like the other men, he seeks refuge from this 

female threat through the comfort of the saloon. But 

significantly, unlike the other men, however, Larry does not cast 

Rosa Parritt into any of the socially constructed feminine roles. 

Rosa is a political activist, a sexual being, and a parent. In 

all three roles she rejects traditional femininity and is, in turn, 

rejected by her son Paritt. Speaking to Larry the anarchist Judas, 

Parritt comments, “To hear her go on sometimes, you’d think she 

was the Movement.” (32). Immediately recognizing the hostility 

of this comment, Larry “puzzled and repelled”( Ibid.)  tells 

Parritt, “That’s a hell of a way for you to talk, after what 

happened to her!”(34). Unsurprisingly, Parritt betrayed his 

mother to the law of her revolutionary ardor." I love mother 

Larry" (40 ), he protests at first, but later Parritt confesses that he 

betrayed her because he "hated her" (134). Resentful and furious 

at his mother's devotion to the movement, her "free" lovers 

together with her rejection of the sentimental norm of "mother", 

Parritt retaliated by symbolically killing her. 

But given Larry's comments about his absent female 

throughout the play, in no way one can believe that he casts her 

in such a role. Instead, his response to Parritt defends Rosa's 

rights to live her life as she chooses and condemns Parritt's 

attempts to legislate her behavior. And what is Larry's 

encouragement of Parritt to commit suicide but as his own 

perception of Rosa as an ideal; a Madonna of the movement 

whom he must protect in order to achieve a sense of autonomy. 
Eventually, Larry remains in the bar but is now in the 

"grandstand, " removed from the dreamers. Admittedly, he does 
not entirely divorce himself from the illusory world by leaving 
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the bar, but he now inhabits it differently than he did at the play's 
outset. The play, however, does not codify the results of Larry's 
decision into a thematic product. He simply sits near a window, 
but he does not look at it. Such a gesture, albeit subtle, "reflects 
Larry's rejection of the looking glass"  (Hall: 35).Hence, O'Neill 
violates the traditional expectations regarding closure and 
completeness thereby creating a gap in the theatrical and literary 
expectations, perhaps in the hopes that we, too, will recognize the 
effects of existence with the absent or the present female. 

Conclusion 
As the breach between the personal and political liberation 

took shape, O'Neill was securing his reputation as America's 
greatest playwright. Admittedly, O'Neill's dramatic career was 
evolutionary as well as monolithic, for his plays don't owe their 
power and finality to O'Neill having broken new grounds or 
discovered new themes as much to his having finally gained 
complete mastery over the same elements that appear in less 
felicitous ways in other dramatist's plays. 

O'Neill's rare insight, one can say, planted the seed. But 
when we come to examine the mature reasons for O'Neill's use of 
the principle of the absent character, we find series of 
motivations: his dislike of traditional feminism, his detestation of 
acting "tricks", his desire for an impersonal art, and his graving 
for abstraction. 

What is really at issue is the depiction of the absent female 
as being the focus of attention and central to the dramatic action. 
Unlike Beckett or Pinter, O'Neill's absent females are not missing 
but in a position between absence and presence. In other words, 
absence implied residual presence. Though absent, they are not 
weak or dependent and they are never reduced to formula, a 
thesis, or an authorial deviation. In their complexity and in their 
tragic freedom there is born a new beauty, a beauty of something 
emerges from its opponent. 
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